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Reglement for utlån av lærebøker i Rogaland fylkeskommune, 

2018. 

Strategiplan IKT og skolebibliotek – status, Opplæringsutvalget 

sak 29/2019 

 

Evaluering Det foretas en evaluering av planen våren 2022.  

Ansvarlig for evalueringen er opplæringsavdelingen.  

 

Mål Planen gir rammene for lokale planer som skal utarbeides på den 
enkelte skole. Disse skal beskrive ansvar, rutiner og ressurser for 
en god håndtering av skolens lærebøker.  
 

Bakgrunn Fagorganisasjonene og hovedverneombudet tok våren 2019 
initiativ for å avklare rammene for arbeidet med utlån og 
innlevering av lærebøker. Dette arbeidet ble opplevd som tungt 
og med uavklart ansvar og rutiner.  
Saken ble fulgt opp på møte i HAMU 05.03.2020 hvor det ble 
enighet om rammer og videre oppfølging på de enkelte skoler. 
Dette rutinedokumentet er en oppfølging av saken i HAMU. 

Implementering  De lokale planer iverksettes fra 01.06.2020. Forut for dette 
gjennomgås rutinene i samarbeid mellom skolens ledelse, 
ansvarlig for arbeidet med lærebøker  og andre aktuelle aktører. 

Det vil være naturlig med en nær dialog mellom disse partene i 
forbindelse med avslutningen av skoleåret 2019-2020 og 
oppstarten av neste skoleår. 
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1. Ansvar 

Rektor har det overordnete ansvaret. Rektor peker ut en ansvarlig for arbeidet med 

lærebøker ofte blir den rollen lagt til skolebibliotekaren.  

Skolens ledelse skal sammen med lærebokansvarlig utforme en overordnet plan for 

håndtering av lærebøker. Planen inngår i skolens årshjul. 

2. Tilrettelegging av arbeidet 

Arbeidet skal være tilrettelagt i samsvar med god praksis for HMS. Dette betyr at det 

i utforming av rutiner og gjennomføring av oppgaver skal tas hensyn til: 

2.1 Tilstrekkelig bemanning 

Arbeidet foregår i stor grad intensivt ved oppstart og avslutning av skoleåret. I disse 

periodene må rektor sette av tilstrekkelig bemanning til at arbeidet kan foregå 

innenfor ordinære arbeidsrammer for den enkelte. 

2.2 Tilstrekkelig areal og hensiktsmessig utstyr 

Den enkelte skole definerer areal og innredningen av dette med hensiktsmessige 

bord og hyller. Det må også sørges for relevante hjelpemidler til å registrere lån og 

for å begrense tunge løft. 

Dette kan være bærbar PC med strekkodeleser, solide traller og 

oppbevaringsbokser. 

2.3 Gode rutiner for gjennomføring av arbeidet 

Lærebokansvarlig, i samarbeid med skolens ledelse, utarbeider rutiner som beskriver 

når og hvordan utlån og innlevering av bøker skal foregå.  

2.4 God informasjon til elever og lærere 

Utlån og innlevering av lærebøker er prosesser som berører mange på skolen. Det 

er derfor viktig i utformingen av den lokale planen at en også er bevisst på elevers og 

læreres behov for god informasjon, tydelig ansvar og effektiv gjennomføring. 


