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Verksamhetsrapport maj månad 2019 Skolbibliotekarieenheten
De lektionsupplägg som arbetats fram inom området MIK (Medie- och
informationskompetens) används både för elever och vid
fortbildningstillfällen för pedagoger. Det innebär att en pedagog som gått
fortbildningen och eventuellt också deltagit vid en lektion för elever, vid
senare tillfälle kan genomföra lektionerna på egen hand. Till exempel har
pedagogerna på Smygeskolan och Klagstorps skola haft en inledande
fortbildning under en studiedag i maj. Skegries åk 2 har arbetat med MIK,
med en Bamsetidning som utgångspunkt. Eleverna i Serresjös åk 4 har
också haft flera lektioner i MIK.
I samband med andra schemabrytande aktiviteter har samtliga elever på
Pilevallskolans åk 4-6 fått möjlighet att diskutera och lära sig mer om
sociala medier och nätvett tillsammans med skolbibliotekarierna. Lektioner
som gav både elever och skolbibliotekarier värdefulla erfarenheter på olika
sätt, bland annat vikten av att ha närvarande pedagoger i klassrummet för
allas skull.
Bokprat har genomförts bland annat för Östras åk 1 och Borgen 5-9.
Smyges åk 4 har varit på huvudbiblioteket för bokprat, visning och
bibliotekskunskap. Samtliga elever på Alstad skola har också fått bokprat
och information om tävlingen Sommarboken. Serieverkstäder har
genomförts med Kattebäcks åk 4.
Skegries åk 4 har hjälpt till att märka upp böckerna i skolbiblioteket, efter att
skolbibliotekarierna genomfört beståndsöversyn. Nyinvigning planeras
under höstterminen.
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Fågelbäckskolans biblioteksråd har med stöttning av skolbibliotekarie
bokpratat för de övriga eleverna.
Skolbibliotekarierna pratade läsning under Bäckaskolans föräldrakväll, och
har också medverkat vid folkbibliotekets femåringsparad, samt under
Fagerängsdagen.
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Skolbibliotekarierna deltar i folkbibliotekets fortbildning i samband med
HBTQ-certifiering, och har varit på Bokprovning med Svenska
Barnboksinstitutet. En av skolbibliotekarierna deltog också i workshop i
samband med detta.
Kontinuerligt skriver skolbibliotekarierna om verksamheten på
www.facebook.com/Skolbibliotekarierna-i-Trelleborg-923305147763378/
samt tipsar om bra böcker för unga på instagram: @baraettkapiteltill

