
Referat fra fagutvalg skolebibliotek 
 

Dato: 25. oktober 2021 kl 14.00-14.30 

Sted: Microsoft Teams 

Til stede: Helge Risvand (referent), Astrid Kristine Flagstad, Cathrine Govenius, Vidar Ringstrøm, Nina 

Bigum Udnesseter 

Forfall: ingen 

Oppfølging av saker fra sist møte 
MARC21: Overgangen til MARC21 skjer sakte, men sikkert.  

Roller: Endring av plasseringskoder avhenger av administratortilgang for vanlig bibliotekarbrukere, 

for da får man tilgang til en rekke andre ting i tillegg. Det er lagt inn et forslag i 

saksbehandlingssystemet til Bibliotek-Systemer om en mulighet til bare å redigere 

plasseringskodene. 

Klasseadministrasjon: Administratorbruker kan gi bibliotekarbrukere tilgang til klasseadministrasjon 

(legge til og slette klasser, flytte klasser opp). Settes fra Innstillinger -> Tilgang -> velg riktig rolle eller 

bruker -> Generelt -> Tilgang -> "Tilgang til å importere elever". 

Utskrifter: Utskriftsproblemene i Bergen ser ut til å ha fått en løsning. 

Purringer 
Nina meldte inn at skolene ønsket at purringer fra folkebibliotekene kunne bli sendt til flere e-

postadresser. Dette for at skolen er ansvarlig for lånene, men har ikke mulighet til å ha en oversikt 

over hva som er utlånt til skolen. Vi vurderte om familiemappe-funksjonaliteten kan hjelpe, og Nina 

skulle sjekke ut det. 

Helge ønsket at purringer fra skolebibliotekene skulle sendes til begge foreldrene og ikke bare én slik 

det er nå. Vi har kontaktinformasjon til begge foreldre i skolesystemet, men kan importere kun én 

foresatt i Bibliofil nå. Saken er i ettertid meldt inn i saksbehandlingssystemet til Bibliotek-Systemer. 

Rydde i utgåtte elver m.m. 
Cathrine melder om at det er mye arbeid som må gjøres når man rydder i utgåtte elever. Svært 

mange klikk og veldig mange bekreftelsesbokser. Hun ønsker en «slett alle lån»-funksjonalitet på 

lånersiden eller eventuelt en egen modus i Bibliofil slik at vi slipper alle bekreftelsene. 

Bibliofil-møtet i Narvik 
Fagutvalget for skolebibliotek var godt representert på det utsatte Bibliofil-møtet i Narvik. Det ble 

avholdt en workshop for skolebibliotek. I år var workshopen uten agenda, men vi fikk diskutert en 

rekke saker. Dette er en tradisjon vi ønsker å videreføre, og gjerne med bedre tid neste gang. 

Det ble også tatt opp at fagutvalget var ganske «usynlig» og at det meste av arbeidet skjer direkte 

mot Bibliotek-systemer, spesielt fra skolebibliotekkoordinatorene i kommunene. Hvordan kan 

fagutvalgetet plukke opp flere problemstillinger? Saken tas opp på neste fagutvalgsmøte. 


