Oslo 19.03.2019

Sentralt ungdomsråds innspill til bibliotekplan for Oslo
kommune 2019-2022
Innspill om hvordan ungdom bruker og ønsker å bruke biblioteket
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Noen opplever at de er lite informert om biblioteket og hvordan man kan bruke
det.
De fleste som bruker biblioteket bruker det for å jobbe med skolearbeid. De
som ikke bruker det sitter på skolen. Enkelte melder om at de brukte
skolebiblioteket mye på ungdomsskolen, men sluttet å oppsøke biblioteket da
de begynte på vgs.
Ungdom tenker ikke på biblioteket som et sted der man bare er for å lese, men
også som møteplass.
Det er stort sett ikke lesegleden og behov for bøker som trekker ungdom til
biblioteket, det er mulighetene det byr på som møte- og arbeidsplass.
Lesegleden kan naturligvis komme som en “bivirkning”.
Bra at det er fokus på biblioteket som allsidig lokale. Frivillige organisasjoner og
grupper har nytte av og behov for dette.
SUR er veldig positive til det å ansette ungdom i bibliotekene sommerstid.
Ungdom trenger jo jobb, og de besøkende tjener på at det er gode
rollemodeller tilstede; noen som ikke er strenge, men mer som en venn.
En grunn til at unge (14-18) låner mindre kan ha med at man ikke kjenner
tilhørighet verken til biblioteket i seg selv, eller til noen avdeling på biblioteket.
Man føler seg verken som barn eller voksen, og ungdomsavdelingen trekker en
veldig spesifikk type unge.
Biblioteket som “arbeidsplass” for ungdom
○ Mange bruker biblioteket som et rolig sted utenfor hjemmet der de kan
gjøre lekser. Da er det viktig at det er tilrettelagte plasser å jobbe på.
○ SUR biter seg merke i at det nye hovedbiblioteket femdobler antall
lesesal-plasser, men vil likevel bemerke at Bjørvika jo ikke er nok for alle
ungdom i Oslo; det er langt unna de fleste.
○ Det er viktig at også lokalbibliotekene har godt tilpassede arbeidssoner.
○ Det er ideelt om man som besøkende kan velge å være i en stillesone
eller en der man kan snakke sammen, f.eks. hvis man jobber med et
prosjekt.
Ungdoms hovedutfordringer og innspill til biblioteket som fritidsarena:
○ Mye støy
○ Savner flere arbeidsplasser/pulter
○ Dårlig luft
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Dårlige lysforhold
Opplever at biblioteket er mer for andre enn ungdom (spesielt små
barn)
Savner flere avgrensede steder å sitte for seg selv (flere sitteanretninger
ble foreslått, blant annet stoler med skjermer som reduserer støy og
små arbeids”hus” med en åpen vegg)

Innspill om selve planen
●

●

I statistikken er ungdom kategorisert i en veldig bred gruppe (0-20 år), og SUR
er redd dette kan gjøre at man baserer tiltak på statistikk som er for generell og
vag. En fireåring og en nittenåring bruker naturligvis biblioteket på ulike måter
SUR vil også berømme at planen legger vekt på at brukerne skal være med på
å utvikle og utforme tilbudene. Samtidig savner vi mer konkrete tiltak. På
hvilken måte skal man involveres? Vi foreslår innspillsmøter, fokusgrupper, å
involvere ungdomsklubb eller andre -organisasjoner. Ungdomsrådene kan
også være en nyttig ressurs i dette arbeidet.
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