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Hei dere –

Da fikk vi raskt svar fra Udir ang. søknaden og da er det klart hva som mangler for å utlyse denne type tilskudd i
skolen.
Se under.
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Fra: Anne Kristine Larsen <Anne.Kristine.Larsen@udir.no>
Sendt: tirsdag 23. juni 2020 14:12
Til: Tone Gellein <Tone.Gellein@sondre‐land.kommune.no>
Emne: SV: Tildeling av midler til utvikling av skolebiblioteket
Hei Tone
Fint at du spør, slik at dere kan gjøre justeringer til en eventuell ny søknad neste år. Det er ikke noe galt med selve
prosjektbeskrivelsen. Det ser spennende ut at dere ønsker å teste ut og lære mer om ny teknologi, og skal ha
kompetansehevingstiltak knyttet til dette. Men for å få støtte til skolebibliotek, må kommunen ha en plan for bruk
av skolebibliotek som en del av opplæringen. Dere har lagt ved leseplanen til de to skolene i kommunen, men
dette er ikke godt nok som «kommunens plan». Det kunne vært en egen plan for skolebibliotek i komunen, en
kommunal leseplan (overordnet), en kulturplan som ivaretar bruk av skolebibliotek på en god måte, en
digitaliseringsplan eller lignende.
Vi fikk mange søknader for større beløp enn vi hadde til rådighet, og måtte uansett prioritere mellom mange
prosjekter som var støtteberettigede.

Vi kommer til å lyse ut midler på nytt i januar 2021. Kravet om plan for skolebibliotek i kommunen vil fortsatt
gjelde. Dere kan jo vurdere om dere ønsker å søke på nytt da.

Med vennlig hilsen
Anne Kristine Larsen
Fung. avdelingsdirektør
Avdeling for barnehage‐ og skoleutvikling
Tlf. 45 02 08 36

Fra: Tone Gellein <Tone.Gellein@sondre‐land.kommune.no>
Sendt: tirsdag 23. juni 2020 12:17
Til: Utdanningsdirektoratet <post@udir.no>
Kopi: Anne Kristine Larsen <Anne.Kristine.Larsen@udir.no>
Emne: Tildeling av midler til utvikling av skolebiblioteket
Hei,
Vi ser av årets tildeling at vi ikke har kommet i mål.
For å utvikle våre søknader og prosjekter vil vi gjerne ha tilbakemelding på hvorfor vår søknad ble for svak eller
hvorfor de andre var bedre.
Dette er kanskje best å gjøre pr telefon?
Jeg jobber spesifikt med ekstern finansiering og utvikling i vår kommune, kommer fra kultursektoren og har lang
erfaring med søknadsarbeid derfra.
Men alle søknader til de ulike direktoratene er nye felt for meg.

Jeg har ferie i perioden 3. juli – 10.august, men kan være tilgjengelig i uke 30 og 31.
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