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Stärkta  
skolbibliotek
Välkommen på nätverksträff! 

I januari 2021 kom den statliga utredningen för stärkta skol-
bibliotek med sitt betänkande gällande skolbiblioteks-frågan.  
Vårens nätverksträff kommer vrida och vända på utred- 
ningens slutsatser och diskutera tänkbara vägar framåt. 
Förmiddagen fokuserar på utlåtanden och respons från olika 
expertisområden. Efter lunch finns möjlighet att diskutera 
utredningens innehåll inom skolbibliotekarieprofessionen. 

Datum: 15 mars 2021
Plats: Digital träff. Länk till mötet skickas ut till deltagarna 
dagarna innan träffen.

Program 15 mars 

09.00 Välkommen från styrgruppen

09.05 Expertkommentarer
Tre olika expertiser kommer till tals gällande utredningens 
påverkan på den egna verksamheten och skol(biblioteks)
sverige.
• Svensk biblioteksförening - Jenny Nilsson
• Utredningens expertgrupp - Anette Holmqvist
• Borås Högskola - Maria Ringbo och Ulrika Centerwall

09.50 Paus 

10.00 Utredningen för stärkta skolbibliotek -  
Gustav Fridolin
Utredningens särskilde utredare Gustav Fridolin presenterar 
utredningens arbete och resultat, samt den process som 
väntar under våren.
 
10.45 Paneldiskussion
 I panelformat diskuterar vi utredningens resultat med 
representanter från olika områden, som även svarar på 
frågor från deltagarna.

Medverkande:

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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• Mikael Nanfeldt, DIK
• Pamela Schultz-Nybacka, Södertörns högskola
• Peter Park Larsson, rektor Hvitfeldtska  

gymnasiet (Årets skolbibliotek 2020)
• Cecilia Gyllenberg Bergfasth, politiker  

Linköping

11.20 Avslutande frågestund 

11.30 Förmiddagen avslutas 

13.00 Brainstorming inom professionen 
Hur ser skolbibliotekarieprofessionen på utred-
ningens betänkande? Vad gillar vi och vad
önskar vi? Hur kan utredningen tänkas påverka 
svensk skola och svensk skolbiblioteks- 
verksamhet?  
Eftermiddagen ägnas åt brainstorming och  
diskussion (enbart för skolbiblioteksprofessionen), 
med möjlighet att påbörja ett arbete kring ett 
eventuellt remissvar. 

15.00 Eftermiddagen avslutas

Anmälan

Via nedan länk senast 8 mars: 
Till anmälan

Du eller din institution måste vara medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson nätverket: 
Hanna Berg Carlsson,  
hanna.berg.carlsson@ksgyf.se

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla  
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras profes- 
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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