
Lederrolle og kompetanseutvikling 
i bibliotekene i Trøndelag
Ingrid Ericson og Frode Pettersen

Trøndelag fylkesbibliotek



• «Kompetanse, evne eller 
kvalifikasjoner, feks. til å uttale 
seg, inneha en stilling eller treffe 
en beslutning.» 
(SNL, 2009)

Bakgrunn
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• Bibliotek og biblioteklederollen 
kjennetegnes av at den har mange 
ulike oppgaver og skal jobbe med 
både driftsoppgaver, ledelse og 
utvikling. Dette krever at man ikke 
bare skal være gode på et 
bestemt område, men kunne løse 
og mestre mange forskjellige 
fagområder.
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• For å kunne håndtere de 
nåværende og de 
fremtidige 
kompetanseutfordringene, 
samt nå målet om å være 
en lærende organisasjon, 
er strategisk 
kompetanseutvikling 
nødvendig.

Foto: Frode Pettersen



• Vi ønsker derfor å utvikle en 
kompetanseplan for 
bibliotekene i Trøndelag. 
Planen har som mål å utvikle 
alle bibliotekansatte gjennom 
kompetanseutviklende tiltak. 
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• Med bakgrunn i «Rom for 
dannelse» og «Handlingsprogram"

• Fylkeskommunen skal ivareta 
regionale bibliotekoppgaver og 
regional bibliotekutvikling -
kompetanseutvikling regionalt

• Nasjonalbiblioteket som et 
nasjonalt kompetanse- og 
ressurssenter.
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• Morgendagens veileder (2017 – 2019)
Morgendagens veileder – innsikt om 

informasjonsbehov i framtiden (Opinion)
• Mentorordning bibliotekledere (BF)
• Bibliotekutvikling.no



Noen fokusområder

• Litteraturkunnskap og -
formidling

• Digital kompetanse
• Markedsføring og 

kommunikasjon
• Kulturelt mangfold
• Biblioteket som læringsarena
• Ledelse
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Kompetansebehovet til biblioteksjefene i 
Trøndelag – spørreskjema (sendt ut 25.10)

Hva behøver 
dere å vite mer 
om framover
(Uansett kurs-
eller studie-
tilbyder) ?



Hva spurte vi om? 

• I spørreskjemaet blir dere presentert for 8 forskjellige 
bibliotekaktuelle emner. Hvor nødvendig blir det for deg 
som biblioteksjef å lære noe om dette framover (uavhengig 
av kurstilbyder)

• Og dere kan utdype hva dere er mest interessert i innenfor 
emnene dere velger

• Tilslutt kan dere si noe om hvilken form dere ønsker 
kursene skal ha (e-læring, fysisk oppmøte osv.) 



• Formidling (f.eks utstillinger, brosjyrer, bokprat. Også digitalt)

• Administrasjon og ledelse

• Informasjonskompetanse (innenfor her hører emner som litteratursøk, 

kildekritikk, kildebruk, sitering, referanser, digital dømmekratft, nettsikkerhet) 

• IT og digitale tjenester (praktiske kurs i dataverktøy og dataprogram)

• Samlingsutvikling

• Biblioteklokaler

• Inkludering (alle typer inkludering –å tilby bibliotek til alle brukergrupper

• Arrangementsutvikling

8 forskjellige bibliotekaktuelle emner



Og hva ville de 16 som har svart ha 
kurs i? 

















Og hvordan? 



Savnet dere noe? 
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