
Frågor och svar om skol- och biblioteksmedlemmar 

 

Är skol- och biblioteksmedlemmar kopplade till lokalavdelningarna? 
Nej, alla skol- och biblioteksmedlemskap ligger på central nivå. Det beslutet 
fattade föreningens medlemmar på fullmäktige 2018. 
 
Hur fungerar medlemskapen? 
Föreningen Norden har i juridisk mening inga skolor som är anslutna som 
medlemmar. I praktiken bygger varje skolmedlemskap på en ansökan från en 
enskild lärare. Det finns alltså ingen medlemsrelation med själva skolorna.  

Därför kan förbundskansliet heller inte lämna ut några uppgifter om vilka skolor 
som är medlemmar – Föreningen Norden har ingen rätt att betrakta enskilda 
skolor som medlemmar, och på skolorna betraktar man sig inte heller som 
anslutna till Föreningen Norden. I praktiken handlar skolmedlemskapen alltså 
snarare om ett lärarmedlemskap. 
 
När det gäller biblioteksmedlemskapet är det annorlunda. Biblioteken är i juridisk 
mening medlemmar i Föreningen Norden i egenskap av institutioner. 
Förbundskansliet kan berätta vilka anslutna bibliotek som finns i en kommun, 
men inte lämna ut kontaktuppgifter till enskilda personer. 
 
Vad innebär det här för möjligheten att arbeta lokalt med skolor och bibliotek? 
Egentligen ingenting. Det är mycket värdefullt att lokalavdelningar samverkar 
med skolor och bibliotek. Har man ett lokalt projekt som vänder sig till bibliotek, 
bör man dock inte bara kontakta föreningens biblioteksmedlemmar, utan alla 
bibliotek i kommunen. Det avgörande för ett bibliotek är inte om man är medlem i 
Föreningen Norden, utan om det är ett attraktivt projekt. Kontaktar 
lokalavdelningen bara biblioteksmedlemmarna, riskerar man att missa bra 
möjligheter till samarbete. 
 
Hur många skol- och biblioteksmedlemmar finns det? 
I dagsläget har vi 286 skolmedlemmar och 113 biblioteksmedlemmar. 
 
Hur håller Föreningen Norden kontakten med dem? 
Skol- och biblioteksmedlemmar får Nordens Tidning och digitala nyhetsutskick 
med information och inspiration om hur de kan inkludera Norden i sin 
verksamhet. Även centralt är dock inriktningen att om det finns ett skolprojekt så 
vänder vi oss mot alla skolor för att få större genomslag och öka chanserna till 
bra samarbeten. 
 

 


