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HØRINGSUTTALELSE – NOU 2007:6 FORMÅL FOR FRAMTIDA. 
Norsk Bibliotekforening (NBF) viser til høringsbrev om saken av 19. juni 2007, og ønsker å 
komme med noen innspill. I Bostadutvalgets rapport, Formål for Framtida, er et betydelig 
stykke arbeid gjort for å komme fram til utkast til nytt formål med opplæringen og formål for 
barnehagen. NBF er enig i utvalgets forslag. I tillegg vil vi komme med følgende:  
 
Folkebibliotekene styrker leseopplæringen i barnehagen 
Folkebiblioteket har gjennom de siste årene økt samarbeid med den enkelte barnhagen i 
mange kommuner i Norge og har av den grunn blitt en naturlig samarbeidepartner når det 
gjelder å styrke leseopplæringen og litteraturformidlingen i barnehagene.    
 
Noen steder tilbyr folkebiblioteket å opprette egne bibliotek i barnehagen. Formålet med 
bibliotekutlån i barnehagen er at barna og foreldre skal få en lettere tilgang til bøker som 
igjen stimulerer til økt leseglede fra en tidlig alder. Økt tilgjengelig av bøker medfører også at 
barnehagepersonale blir mer bevist bruken bøker og ikke minst ser viktigheten av 
litteraturformidling for barna. 
 
I "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" er det nå krav til en målrettet satsing 
på leseaktiviteter og litteraturformidling. Folkebibliotekene innehar en kompetanse på 
litteraturformidling og kan ved å avholde kurs og seminarer være en viktig bidragsyter til å 
styrke leseopplæringen til barna i de ulike barnehagene.    
 
Folkebibliotekene kan ytterlige gi inspirasjon til å arbeide med litteratur i barnehagen og vil 
kunne vise hvordan barnehager og bibliotek kan samarbeide om å gi barnehagebarn et godt 
tilbud av litteratur og leseaktiviteter.  
 
Bibliotekene er demokratiske arenaer som gir alle gratis tilgang til et mangfold av litteratur på 
flere språk og som representerer et mangfold av kulturer og religioner. Vi vil peke på at 
folkebibliotekene kan være vesentlige bidrag til å styrke leseopplæringen i barnehagene i 
dagens Norge.  
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