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Samarbeidsavtale mellom Hamarøy sentralskole og Hamarøy bibliotek 
1. Denne avtalen gjelder for Hamarøy sentralskole og Hamarøy bibliotek. 

2. Avtalen gjelder til en av partene sier den opp. Mindre justeringer gjøres årlig.  

3. Elever ved Hamarøy sentralskole får eget lånereglement for skolebiblioteket. 

4. Hamarøy bibliotek prioriterer tidsressurs til skolebibliotekarbeid opp mot tid brukt på øvrige 

brukergrupper ut fra tilgjengelige ressurser.  

5. Hamarøy bibliotek prioriterer innkjøp til barn og unge opp mot øvrige brukergrupper ut fra 

tilgjengelig mediebudsjett.  

6. Biblioteksjefen er ansvarlig for medievalg og innkjøp til mediesamlinga på biblioteket. Ansatte ved 

skolen blir oppfordret til å komme med forslag til innkjøp. Ønsker Hamarøy sentralskole spesielt 

materiale og læremidler, må de dekke kostnadene.   

7. Biblioteksjefen og rektor ved Hamarøy sentralskole er begge ansvarlige for at samarbeidsavtalen 

følges opp. 

Mål for skolebiblioteksamarbeidet  
Skape leselyst 

Øke elevenes lesekompetanse 

Bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid. 

Drive skolebibliotektjeneste i henhold til opplæringslova med forskrift. 

Alle elever skal besøke biblioteket hvert år. 

I løpet av grunnskolen skal alle elever ha brukt skolebiblioteket aktivt i undervisningen. 

Bibliotekets ansvar 
Formidling og veiledning i biblioteket 

Bibliotekdrift, som registrering av lånere, innkjøp, utlån og åpningstider 

Skolens ansvar 
Gjøre avtaler om besøk og prosjektarbeid 

Lage mål for pedagogisk bruk av skolebiblioteket 

Felles ansvar 
Lage faste bibliotek-prosjekt for utvalgte trinn og i voksenopplæringa. 

Årlige samarbeidsmøter for å planlegge bruk av skolebiblioteket på skole- og team-nivå. 

Samarbeide om et så godt skolebibliotektilbud som mulig etter tilgjengelige ressurser. 

Følge opp samarbeidsavtalen og revidere ved behov.  
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Bakgrunn for avtale om kombinasjonsbibliotek 
Hamarøy sentralskole og Hamarøy folkebibliotek har lenge hatt et godt samarbeid. Nå ønsker vi å 

formalisere samarbeid om driften av skolebibliotek for Hamarøy sentralskole i en samarbeidsavtale. 

Avtalen tar sikte på å beskrive eksisterende praksis for samarbeidet mellom avtalepartene og formelt 

beskrive at Hamarøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek som fungerer som skolebibliotek for 

Hamarøy sentralskole. 

Hovedmålet for skolebibliotektjenesten ved Hamarøy sentralskole er å øke elevenes lesekompetanse 

og leselyst. Dette målet blir et av Hamarøy biblioteks mål. 

 

Status for Hamarøy bibliotek og samarbeidet mellom folkebiblioteket 

og Hamarøy sentralskole august 2018 
Hamarøy bibliotek er per 1.1.2018 kombinasjonsbibliotek for Hamarøy folkebibliotek og Knut 

Hamsun videregående skolebibliotek.  

Hamarøy folkebibliotek har et 100% årsverk som biblioteksjef. Knut Hamsun videregående skole har 

et 100% årsverk som skolebibliotekar. 

Hamarøy bibliotek har åpent 39,5 timer per uke, med reduserte åpningstider i skolens ferier.  

Hamarøy folkebibliotek har et mediebudsjett på kr 132600 og totalt driftsbudsjett på kr 1155100. 

Hamarøy sentralskole budsjetterer med kr 0 i mediebudsjett og ingen stillingsressurs til 

skolebibliotek. Det finnes heller ingen skolebiblioteksamling på skolen.  

Hamarøy sentralskole har skoleåret 2017/2018 130 elever fra 1.-10.trinn.  

Skoleåret 2017/2018 har tre klasser hatt faste ukentlige bibliotektimer. Flere klasser har brukt 

biblioteket jevnlig og de fleste elever har vært innom biblioteket i skolesammenheng. 

Folkebiblioteket har deltatt i tre leseprosjekt, lånt inn klassesett med bøker, veiledet elever og lærere 

i bokvalg og kjøpt inn noe bøker, lydbøker og film på forespørsel fra elever og lærere. 

 

 

 

 

 


