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§ 11
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad 2021-2024
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2020/288

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Skolbiblioteksplanen ska vara ett styr- och stöddokument för
fortsatt skolbiblioteksutveckling i stadens skolor och förskolor.
Förskolans del av den nya planen har utvecklats och fått större
utrymme. Den nya biblioteksplanen blir en bekräftelse på den
färdriktning som stadsdelen har haft i samarbetet mellan bibliotek
och förskola samt ger stöd och förtydligande i det fortsatta arbetet.
Förvaltningen saknas ett samordnande stadsövergripande ansvar för
arbetet som sker i stadsdelarna.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) och Ann-Marie Strömberg m.fl. (V)
anmälde ett särskilt uttalande.
"Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan
för skolbibliotek är något som är i grunden mycket positivt. Det
finns i förslaget mycket som är bra. Att alla stadens skolor och
förskolor får tillgång till den kompetens som finns inom stadens
bibliotek är en nyckel för att detta ska bli lyckat. Att alla skolformer
lyfts fram i förslag från förskola till gymnasieskola visar på
ambitionsnivå samt att barns rättigheter enligt barnkonventionen tas
på allvar. Vi hoppas att planen ska bidra till att alla barn får kontakt
med biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor
och förskolor som av tidsbrist eller andra anledningar inte kan
möjliggöra etablerad kontakt med böcker och bibliotekens värld. Vi
menar även att det skulle behöva framgå att stödet ska ges på ett
sådant sätt att det stärker förskolans kompensatoriska uppdrag.
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Stödet ska såklart erbjudas alla, men staden skulle därutöver även
kunna göra en riktad satsning mot prioriterade områden.
Stadsdelarnas ansvar och behov är tyvärr inte synliggjort i denna
plan. Vi instämmer med förvaltningens frågor om avsaknad av vem
som har det samordnade ansvaret. Hur kommer resurser fördelas
och på vilka grunder?
I planen finns endast uppdrag för utbildningsförvaltningen att verka
för att andelen bibliotek skall öka, men om endast ett skolbibliotek
har tillskapats under de kommande fyra åren har då målet uppnåtts?
Här borde planen vara betydligt mer ambitiös.
Läsningen och upptäckandet av litteraturen avgörande för varje
barns läsförståelse, skrivande och kritiska tänkande.
Skolbibliotekarier har en nyckelroll att fylla när det kommer till att
öppna dörrar till litteratur och media. En välformulerad
skolbiblioteksplan kan bara sättas i praktik av bibliotekarier, lärare
och pedagoger i förskolan och skolan. Därav är en satsning på
förskolans pedagoger och minskning av barngruppernas storlek
avgörande."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
Litteratur är en stor del i barn och ungas lärande och
språkutveckling. Stockholms bibliotek ska därför vara en lugn och
trygg plats med goda möjligheter till kunskapsinhämtning och
finnas tillgängliga för alla Stockholmare.
Vi tycker att många målsättningar i skolbiblioteksplanen är bra och
ställer oss i stort positiva till förslaget. Vi ser dock hur kunskaperna
i svenska språket blir allt sämre och ställer oss därför frågande till
att staden ska ´tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av
läsning på modersmålet´, när målet i första hand bör vara att alla
barn och unga lär sig god svenska."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/288-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad 2021-2024
 HÄ 2020/288-1 Remissbrev - Skolbiblioteksplan för skolor
och förskolor
 HÄ 2020/288-1.1 Remissunderlag 1 - Skolbiblioteksplan för
skolor och förskolor (UbN prot.utdrag)
 HÄ 2020/288-1.2 Remissunderlag 2 - Skolbiblioteksplan för
skolor och förskolor (Tjut UbN)
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HÄ 2020/288-1.3 Remissunderlag 3 - Skolbiblioteksplan
2021-2024
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