
Spørgsmål om skolebiblioteker og klasselånerkort

Kære Rasmus

Du har den 26. januar 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om skolebiblioteker og klasselånerkort:

Det er kommet til min opmærksomhed, at lærerne på nogen skoler ikke 

længere kan få et fælles lånerkort til klassen på det lokale folkebibliotek. 

Det forhindrer dem i at tage en meningsfuld tur på biblioteket med de 

mindste klasser, fordi børnene ikke kan låne med hjem. 
Samtidig er jeg nysgerrig på, om der er skoler, som ikke har et lokalt 

skolebibliotek på matriklen.

Derfor:

1. Er det et generelt forhold, at lærerne ikke længere kan tage på 

en fælles lånerkort til folkebiblioteket? Eller afgrænset til 

bestemte steder, herunder hvilke.

2. Hvor mange skoler har et skolebibliotek, som i udbud matcher 

udbuddet af børnebøger på et mindre folkebibliotek?

3. Hvilke muligheder er der for at genoptage udlån af bøger fra 

folkebibliotekerne til byens skolebørn? Uden at det kræver, at 

alle deres forældre melder børnene ind som lånere (det må 

man antage, at de mindst ressourcestærke forældre ikke får 

gjort)?

Besvarelse

Ad 1
Alle skoler har mulighed for at tage på tur til det lokale folkebibliotek for 
at låne bøger på klasselånerkort. Pr. 1. januar 2022 har Københavns 
Biblioteker dog indført betaling for klasselånerkort, som tidligere var 
gratis. Årsagen til denne ændring er, at bibliotekerne oplever, at skoler i 
stigende grad bruger folkebibliotekerne. Dette har medført et pres på 
Københavns Bibliotekers materialekonto, idet efterspørgslen og 
udgifter til børne- og ungebøger stiger.

Skolerne blev orienteret om denne ændring via Ugepakken i uge 46. I 
samme forbindelse blev skolerne gjort opmærksom på, at de skulle 
kontakte Københavns Bibliotek, hvis de også fremover ønskede at gøre 
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brug af klasselånerkortsordningen. Hvis skoler ikke ønskede at fortsætte 
på ordningen, ville eksisterende klasselånerkort bliver blokeret pr. 1. 
januar 2022.

Ad 2
Der findes fire skoler i København, hvis skolebibliotek er samlokaliseret 
med det lokale folkebibliotek. Dette betyder bl.a., at skole og 
folkebibliotek har fusioneret deres samling, deler lokaler og 
samarbejder om den fælles drift. Disse er Ørestad Skole/Ørestad 
bibliotek, Dyvekeskolen/Solvang bibliotek, Tingbjerg Skole/Tingbjerg 
bibliotek og kulturhus og Kirsebærhavens Skole/Vigerslev bibliotek.

Da samlingen er fælles på de samlokaliserede biblioteker/skoler, svarer 
disse skolers skolebibliotekers udbud af børne- og ungdomslitteratur til 
udbuddet på et almindeligt folkebibliotek. Forvaltningen har ikke 
kendskab til, om de øvrige skolers skolebiblioteker matcher udbuddet af 
børnebøger på et mindre skolebibliotek.

Ad 3
Som beskrevet under Ad 1, har det været op til den enkelte skole at 
beslutte om (og i så fald hvor mange) skolen ønsker at disponere over 
klasselånerkort. Skolerne har fortsat mulighed for at tage kontakt til 
Københavns Biblioteker, hvis de ønsker at indgå i ordningen på de nye 
vilkår.
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