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KSBF: Udvikling – Viden – Netværk
Kommunernes Skolebiblioteksforening – KSBF
Landsforeningen KSBF sætter skole og kultur i fokus
Vi får ting til at ske
Hvorfor?
• Vi er en almennyttig, politisk ledet organisation, som vil udvikling inden for skole og kultur
Hvordan?
• Vi øver politisk indflydelse og igangsætter faglige forskningsbaserede pilotprojekter
• Vi gør os gældende i væsentlige sammenhænge

KSBF: Udvikling – Viden – Netværk
KSBF
• udgiver skole- og kulturtidsskriftet Børn & Bøger, 8 numre pr. år
• udgiver en fyldig Årbog med debatoplæg om aktuelle temaer
• afholder inspirerende Årsmøde for skolebiblioteksfaglige repræsentanter og politikere
• udgiver bøger, publikationer og andet inspirationsmateriale om skoleudvikling og kultur
• er sparringspartner for faglige konsulenter og forandringsagenter på flere planer
• igangsætter og støtter udviklingsprojekter  
• kårer Årets Skolebibliotek
• uddeler Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris ved Edvard Pedersens Biblioteksfond
• arrangerer litteraturkonferencer  i samarbejde med forlag
• er ajour med og anmelder nye læringsmidler
• henter og formidler inspiration fra konferencer i ind- og udland
• samarbejder med pædagogiske udviklere fra erhvervslivet
• skaber netværk og formidler viden, forskning og kontakt
For yderligere igangværende aktiviteter: Se www.ksbf.dk

KSBF: Udvikling – Viden – Netværk
Vi har
Politisk valgt bestyrelse
Det betyder:
• Politisk fokus på udvikling
• Indflydelse på beslutningstagere på landsplan
• Samarbejde med beslutningstagere i kommuner
• Dialog med undervisningsministeren
• Dialog med børne- og uddannelsespolitiske ordførere
• Kontakt til og samarbejde med politiske organisationer
• Repræsentation i råd, udvalg og bestyrelser
• Vi gør os gældende i væsentlige sammenhænge

KSBF: Udvikling – Viden – Netværk
Vi har
Kompetent fagligt udvalg
Det betyder:
• Fagligt fokus på udvikling
• Viden og praksiserfaring inden for skole- og kulturområdet
• Kontakt til skoler og ledere
• Kontakt til konsulenter
• Kontakt til faglige organisationer
• Dialog med fagkonsulenter i Undervisningsministeriet og Kulturministeriet
• Repræsentation i udvalg og arbejdsgrupper                 
• Vi gør os gældende i væsentlige sammenhænge

KSBF: Udvikling – Viden – Netværk
Vi har
Et omfattende netværk
Det betyder:
• Bredt fokus på udvikling
• Samarbejde på landsplan
• Partnerskaber i kommuner og regioner
• Nordiske projektfællesskaber
• Internationale kontakter
• Partnerskaber i erhvervslivet
• Samarbejde med sponsorer
• Vi gør os gældende i væsentlige sammenhænge

