Mangel på statistikkinnlevering fra grunnskolebibliotekene
Statistikk for bibliotek i grunnskolen viser både bestand, tilvekst, avgang, utlån, størrelse på
skolebibliotekene og tilgjengelighet. Dessuten viser statistikken ikke minst hvor mye tid
skolene setter av til å betjene skolebiblioteket og om den som har ansvar for skolebiblioteket
har bibliotekfaglig kompetanse. Ved å sammenligne statistikker over flere år kan man derfor
si noe om utvikling eller mangel på utvikling i skolebiblioteksektoren. I noen tilfeller mangler
imidlertid statistikken.
Det er skolenes og kommunenes plikt å levere statistikkopplysningene. Fylkesbibliotekets
oppgave i denne sammenheng er å purre på statistikken. Når vi purrer får vi ulike svar om
hvorfor statistikken ikke er levert.
Etter at fylkesbiblioteket har kontaktet kommunene som skoleeiere og informert om at noen
av deres skoler ikke har levert statistikk, henvender skolene seg gjerne til oss. Ved mange
skoler hevder de da at de verken har mottatt rundskrivet om statistikken eller brukernavn og
passord fra oss. Når vi gjør oppmerksom på at det ikke er fylkesbiblioteket, men ABMutvikling som sender ut dette er det mange som ikke vet hva ABM-utvikling er. Det er i
grunnen ikke så rart, fordi dette statlige organet som har med arkiv, bibliotek og museum å
gjøre ikke har noe med skolene å gjøre unntatt når de krever statistikk for skolebibliotekene.
Noen skoler får altså ikke levert statistikk, fordi skolen rett og slett har dårlige postrutiner.
Eller er dette bare en unnskyldning?
Fylkesbiblioteket sendte melding til skolene som ikke leverte statistikk via kommunene i fjor,
året før det og når sant skal sies, hvert år flere år tilbake. Det er altså mange av de samme
skolene som går igjen når det gjelder å ikke levere statistikk, men gode unntak finnes. I noen
tilfeller hvor fylkesbiblioteket har purret på skolene og kommunen det ene året, så har
statistikken vært levert innen fristen neste år og året deretter.

