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Verksamhetsrapport april månad 2019 Skolbibliotekarieenheten
Under april har arbetet med MIK (medie- och informationskompetens)
fortsatts hos Liljeborgskolans åttor, och även Smygeskolans åk 6 har
arbetat med samma upplägg, kring fake news, sökstrategier och sociala
medier.
Flera serieverkstäder har genomförts, bland annat hos Östras och Skegries
åk 2. Att arbeta med serier i olika ämnen, till exempel med tema rymden
eller vikingar, utvecklar både läs- och skrivförmågan, samtidigt som det ger
eleverna möjlighet att vara kreativa.
Bokprat har genomförts på flera skolor i olika årskurser och med eller utan
teman.
Åk 1 på Serresjö och Östra har haft föräldramöte på huvudbiblioteket, då
två av skolbibliotekarierna pratade om hur föräldrar kan bidra till sina barns
läsutveckling.
Pedagogerna på Serresjö och Östra har under sin APT fått inspirerande
bokprat och fortbildande tips på hur de kan arbeta som läsande förebilder.
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En flytt av biblioteket från Väståkras f-3-enhet till 7-9-enheten är planerad
under sommaren, och arbetet har påbörjats med beståndsöversyn, samtal
med biblioteksrådet från åk 3-6, samt öppet hus i högstadiets bibliotek.
Skolbibliotekarierna var på plats och pratade med eleverna, som också fick
möjlighet att fylla i en enkät. 70 enkäter lämnades in. Eleverna kommer
också få möjlighet att fylla i enkäten via g-suite. Förhoppningsvis leder
engagemanget på högstadiet till att ett biblioteksråd startas även där.
Invigning av det ”nya” biblioteket är planerad till 2/9. Ett bra exempel där
långsiktig planering och tidigt involverande av skolbibliotekarieenheten
leder till ökat elevinflytande och effektivare arbete.
Skolbibliotekarieenheten har haft besök från Varbergs kommun, där
skolbibliotekarier, bibliotekschef, grundskolechef, samt två
verksamhetsstrateger samtalade om Trelleborgs skolbiblioteksmodell. Hur
det arbetssätt som används underlättar för skolbibliotekarierna att vara en
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pedagogisk resurs, i enlighet med skolinspektionens önskemål.
Pilevallskolans rektor deltog under en del av mötet.
Två skolbibliotekarier har fortbildats och nätverkat under
barnlitteraturskonferensen Litteralund.
Kontinuerligt skriver skolbibliotekarierna om verksamheten på
www.facebook.com/Skolbibliotekarierna-i-Trelleborg-923305147763378/
samt tipsar om bra böcker för unga på instagram: @baraettkapiteltill

