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Kære Pernille Rosenkrantz-Theil
De nuværende restriktioner som følge af covid-19 situationen i Danmark trækker store veksler
på elever og lærere på uddannelsessituationerne. En konkret udfordring lige nu er de lukkede
biblioteker. Den manglende adgang til bibliotekerne betyder, at elevernes adgang til materialer
i mange tilfælde er begrænset til det de kan fremsøge online. Det er især problematisk for
eleverne, når de til foråret skal skrive Studieretningsprojekt (SRP), Større skriftlige opgave (SSO),
Studieområdeprojekt (SOP), Erhvervsområdeprojekt (EOP) samt i forbindelse med de mundtlige
prøver til sommer.
For at sikre de bedst mulige forhold for elever og lærere i den her ekstraordinære og svære
situation vil vi derfor gerne anmode om, at Børne- og Undervisningsministeriet indgår aftaler
med forlagene om, at de åbner deres hjemmesider for elektroniske udgaver af deres bøger for
alle kursister/studerende/elever ifm. opgaveskrivning som SRP, SSO og SOP samt mundtlige
prøver.
Samtidig er der behov for, at kursister/studerende/elever kan bestille bøger og materialer via
www.bibliotek.dk, som kan lægges i en afsprittet bunke på en hylde til afhentning med
sygesikringskort. Vi oplever, at bibliotekerne ikke i tilstrækkelig grad kommunikerer om denne
mulighed. Samtidig oplever kursister/studerende/elever, at nogle biblioteker henter bøger
hjem fra andre kommuner, mens andre ikke gør. På den baggrund vil vi gerne opfordre til, at
der fra centralt hold meldes ud, at bibliotekerne bør styrke kommunikationen om muligheden
for afhentning af materialer, samt at alle biblioteker også åbner for at kunne bestille materialer
hjem fra andre biblioteker.
Vi ser frem til at holde en tæt dialog og står naturligvis til rådighed i tilfælde af behov for
uddybning af ovenstående.
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