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I forrige nummer af Børn & Bøger skrev jeg, at der er nok 

at bekymre sig om, når man kigger sig omkring i den kom-

munale verden, i skoleverdenen og på virkeligheden for de 

pædagogiske læringscentre, der ikke længere hedder skole-

biblioteker.

Og der er i sandhed noget at bekymre sig om i den for-

bindelse. Jeg har sagt det før, men jeg vil gerne igen under-

strege, at bare fordi ordet ”bibliotek” ikke står i bekendtgø-

relsen, og at bogudlån ikke er nævnt som en af opgaverne, 

betyder det ikke, at denne opgave ikke skal varetages.

Jeg vil igen tillade mig at citere fra selve folkeskolelovens 

§ 19, stk. 2: Det pædagogiske læringscenter stiller undervis-

ningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder 

bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen 

heraf.

At skolebibliotekerne nu i lovmæssig forstand er pædago-

giske læringscentre, har alligevel visse steder givet anledning 

til en – efter min mening – noget alternativ fortolkning af 

loven. Lad mig give et par et par eksempler, som jeg også har 

nævnt før:

Et spareobjekt

Når der ikke står skolebibliotek, kan man bare nedlægge det 

– det med læringscenter er jo en pædagogisk funktion – eller 

man kan fjerne alle fysiske materialer fra hyldene og gøre alt 

elektronisk, man kan udstyre eleverne med et lånerkort og 

sende dem på folkebiblioteket.

Skolebiblioteksfunktionen er blevet et spareobjekt, noget, 

der er druknet i strømmen af andre opgaver. Nogle tænker: 

Folkebiblioteket klarer bøgerne, lærerne er allerede pæda-

goger, der klarer det med læring, og vupti, så er der ikke 

brug for en skolebibliotekar længere, der er ikke brug for 

åbningstid, for hvad skulle eleverne komme efter? Stillingen 

kan nedlægges. 

Nu ser vi det igen; en kommune har besluttet, at eleverne 

på to skoler henvises til et nærliggende folkebibliotek, hvor 

de fremover skal have deres bibliotekstimer.

Det er selvfølgelig rigtigt, at hvis eleverne bare skal over 

vejen, og der er afsat bibliotekstid til dem, så er det ikke vær-

re, end hvis de skulle bevæge sig hen til en anden bygning på 

skolens matrikel.

Her er så bare et eller andet, jeg ikke rigtig forstår. Skal 

eleverne – også de helt små – så selv gå over vejen, eller skal 

de have deres lærer med? Hvis læreren skal hente og bringe, 

går noget af skolebibliotekarbesparelsen vel til det? Hvis de 

selv skal gå, er der det med tra"kken…

Tab ikke overblikket

Det er næppe tilfældet, at folkebibliotekarerne ikke laver no-

get i forvejen, så når de skal til også at betjene skolerne med 

mange bibliotekstimer, må der tilføres #ere ressourcer. Både 

personale- og materialemæssigt, for det samme antal børn 

kræver samme antal bøger, uanset hvor de står.

De ressourcer, der spares i den ene institution, skal bruges 

i den anden. Udgiften #yttes fra én forvaltning til en anden, 

men der sker ikke en reel besparelse.

Og så er der læringscenterfunktionerne. Hvem varetager 

og koordinerer dem? Skal den enkelte lærer selv "nde un-

dervisningsmidlerne, vurdere dem, indkøbe dem, vejlede sig i 

brugen deraf, holde kontakt til kulturliv og lokalområde? Det 

holder næppe i længden – det store overblik er tabt.

At gøre skolebiblioteket til et pædagogisk læringscenter 

handler ikke om, at skolebibliotekaren skal nedtones, det 

handler om, at andre ressourcepersoner også skal i spil, om 

at øge de samlede kompetencer, ikke at udhule dem.

Skolebibliotekaren har sin helt egen, specielle faglighed 

på nogle områder, og man vil komme til at stå uden den 

nødvendige kompetence til at sætte det hele i system og ind 

i en sammenhæng, hvis stillingen nedlægges.

Der er tale om et kompetencetab, hvis det alene er it-

vejledere og folkebibliotekarer, der skal løse opgaven. Der 

er brug for samarbejde, hvis opgaven skal lykkes, internt på 

skolen og eksternt med andre, herunder folkebiblioteket, 

hvilket også er nævnt i loven.

Det handler om 
samarbejde


