
Úrdráttur úr ársskýrslu bókasafns MH, skólaárið 2017-2018. 
 

Bókasafnsfræðingar eru Ásdís H Hafstað (100% stöðugildi) og Dagný S. Jónsdóttir (80% stöðugildi) 

Á haustönn 2017 voru ráðnir 11 nemendur til vinnu í u.þ.b. 40 stundir á viku og á vorönn 2018 unnu 

13  nemendur á safninu. 

Opnunartími bókasafnsins var frá 8 – 18 nema á föstudögum var opið til kl. 16.  Á prófatíma var 

bókasafnið opið frá kl. 8-18 og laugardaginn 9. desember frá kl. 10 – 14.  Á vorönn var safnið opið 

laugardaginn 28. apríl frá 10-14. Mjög lítil aðsókn hefur verið á safnið þessa laugardaga, innan við 10 

nemendur hafa mætt þessa daga undanfarin ár. Gerum ekki ráð fyrir að halda út þessari þjónustu á 

næsta skóla ári. 

 

Notkun á safngögnum er svipuð milli ára tæp 9000. Þar af eru um 6500 nnanhússlán og eru það 

kennslubækur, orðabækur og tæki og tól sem lánaðar eru innan skóla. Þar af eru útlán á tækjum, þ.e.: 

tölvum, heyrnartólum og reiknivélum rúmlega 3000. 

Notkun á vinnuaðstöðu var svipuð milli ára. Bókasafnið ágætlega nýtt meira og minna allann daginn 

þegar líða fer á önn. 

Í lok vorannar voru á bókasafninu 14 borðtölvur, 20 fartölvur og 10 spjaldtölvur  til afnota fyrir 

nemendur inni á safninu.  Elstu fartölvurnar (6)  eru orðnar nokkuð gamlar og lítið sem ekkert notaðar.                                                                                                                                       

 

Nýnemakynningar voru með hefðbundnum hætti.  Við tókum á móti 11  hópum á haustönn og einum 

hópi á vorönn. Var það ánægjulegt að hitta nýnema vorannar því okkur hefur fundist að þessir 

nemendur hafi ekki síður en nýnemar haustannar þurft á þessari þjónustu og upplýsingum að halda.    

 

Bókasafnsfræðingar fóru í kennslustundir í ýmsum kennslugreinum s.s. jarðfræði, efnafræði, íslensku 

og sögu og leiðbeindu nemendum í heimildaleit og notkun gagnasafna þegar ritgerðir og 

fyrirlestraverkefni lágu fyrir.   Einnig kenna bókasafnsfræðingar Pre IB nemendum í Líl áfanga á 

vorönn og þar er farið ýtarlegar heimildaleitir aðallega í rafrænum gagnasöfnum og meðferð heimilda.  

Bókasafnsfræðingar tóku á móti nemendum í kennsluréttindanámi í HÍ eina kennslustund í september 

og sögðu frá og hvaða þjónustu bókasafnið býður kennurum upp á og hvernig kennarar nýta sér 

bókasafnið í kennslu. 

 

8. maí komu þrír starfsmenn frá Britannica og kynntu Britannica School og ýmsar nýjungar sem eru 

boði þar sem kennarar geta búið sér til kennslupakka úr gagnagrunni Britannica. Rúmlega 20 manns 

mættu á kynninguna, starfsmenn MH og nokkrir bókasafns- og upplýsingafræðingar úr 

framhaldsskólum hér í Reykjavík. 

 

Menntamálaráðuneytið samdi árslok 2017 um aðgang að ritstuldarvarnarforritinu TURNITIN fyrir alla 

framhaldsskóla. Á miðri önn var opnað á aðgang  þess hér í MH og tók undirrituð að sé að vera 

tengiliður skólans við þjónustuaðila sem staðsettur er á Landsbókasafni Íslands. Allnokkrir kennarar 

hafa stofnað aðgang en stefnt er að því að almenn notkun hefjist á haustönn 2018 og þá verði mögulegt 

að skila ritgerðum eða verkefnum í gegnum INNU. 

 

Bókasafnsfræðingar fóru í maí 2018 í 16 manna hópi framhaldsskóla bókasafns- og 

upplýsingafræðinga í námsferð til Amsterdam. Hópurinn fékk Erasmus+ styrk til fararinnar og voru 

heimsóttir 4 framhaldsskólar og 3 almenningsbókasöfn auk nokkurra listasafna. Var þetta mjög 

gagnleg og skemmtileg ferð, stefnt er að því að  kynna þetta verkefni á kennarafundi í haust. 

 

Reykjavík  8. júní 2018 

 

Ásdís Hafstað 

 



 


