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Bildningsnämnden

Uppdrag till Stadsbiblioteket avseende kurser i
informationssökning för vuxenstuderande
Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till uppdrag till Stadsbiblioteket i Linköping under 20202022 godkänns.
Ärende
Utbildningskontoret har upprättat ett förslag till uppdrag till Stadsbiblioteket i
Linköping avseende kurser i informationssökning för vuxenstuderande under
2020-2022.
Stadsbiblioteket har haft uppdrag avseende kurser i informationssökning sedan
början av 2000-talet. Kurser och handledningar ska syfta till att stödja
deltagarnas studier genom ökad medie- och informationskompetens och
förbättrad datoranvändning. I mån av utrymme kan även kurser ges som syftar
till att stärka deltagarna i sitt kommande yrkesliv exempelvis genom ökad
litteraturkännedom.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Uppdrag till Stadsbiblioteket avseende kurser i informationssökning för vuxenstuderande (sep 19).docx
Bilaga, uppdrag till Stadsbiblioteket 2020-2022 (sep -19).doc
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Kurser i informationssökning
Kurser i informationssökning för deltagare i kommunal vuxenutbildning:
- Visningar och kurser i Informationssökning, IT-kompetens eller litteraturkännedom där prioritering ligger på informationssökning.
- Individuella handledningar för att utveckla den studerandes informationssöknings och IT-kompetens.
Kurser och handledningar ska syfta till att stödja deltagarnas studier genom
ökad medie- och informationskompetens och förbättrad datoranvändning. I
mån av utrymme kan även kurser ges som syftar till att stärka deltagarna i sitt
kommande yrkesliv exempelvis genom ökad litteraturkännedom.
Visningar/kurser sker maximalt 35 gånger/år och handledningarna maximalt 15
tillfällen/år. Förhållandet mellan kurser, visningar och handledningar kan
omfördelas efter efterfrågan. Extra kurser kan tillkomma. Varje kurs kostar
4000: - utöver ordinarie uppdrag och handledningstillfällen 1000: -/tillfälle.
Utvärdering sker efter varje genomfört tillfälle. Linköpings stadsbibliotek
ansvarar för rekryteringen av deltagare till utbildningarna.
Utbildningsförvaltningen marknadsför och informerar om kurserna i utskick till
intressenter av kurserna.
Under första halvåret redovisar stadsbiblioteket att 264 elever inom
vuxenutbildningen deltagit på kurser. Efterfrågade kurser har i huvudsak varit
utbildning i informationssökning och utbildning till studerande på sfi. För
elever på sfi innebär utbildningen en visning av hur de kan finna litteratur på
modersmål samt även grundläggande kunskaper i datoranvändning vid
informationssökning. Utbildningstillfällena anpassas efter gruppens
förkunskaper och förutsättningar att ta till sig information.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för uppdraget är 275 388 kr per år (i 2019 års nivå). Uppdraget
finansieras inom bildningsnämndens budget för vuxenutbildning.
Kommunala mål
I Allians för Linköping anges följande mål:
Hög kunskap och skolor i framkant
Jämställdhet
Verksamheten ska vända sig till både kvinnor och män. Redovisningens
statistik ska vara könsuppdelad.
Samråd
Behovet av kurser i informationssökning har stämts av med
utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen. Samråd har skett med
Stadsbiblioteket som samtycker till förslaget.
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Uppföljning och utvärdering
Stadsbiblioteket ska upprätta en årlig rapport över genomförda insatser och
resultat.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 2019-09-24

Utbildningskontoret
Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Stadsbiblioteket och Centrum för
vuxenutbildning

