
 

Bókasafn Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi 

starfsskýrsla skólaárið 2015-2016 
 

Starfsfólk: 

Sigrún Björk Hjálmarsdóttir, bókavörður sagði starfi sínu lausu í júníbyrjun 2015 og tók við 

bókasafni Grunnskólans í Hveragerði. Nýr bókavörður var ráðinn í hennar stað, Sigríður 

Sigfúsdóttir sem vann áður á skrifstofu skólans. Hún vann á bókasafninu fram til 1. desember en 

hóf þá störf við leikskólann Undraland í Hveragerði. Ákveðið var að ráða ekki nýjan bókavörð á 

miðjum vetri heldur reka safnið á einu stöðugildi til vors. Elín Kristbjörg Guðbrandsdóttir veitir 

safninu forstöðu og var í fullu starfi allt skólaárið. 

 

 

Opnunartími: 

Bókasafnið er opið mánudaga 8:00-16:00, þriðjudaga 8:00-16:30, miðvikudaga og 

fimmtudaga 8:00-16:00 og föstudaga kl. 8:00-15:00. Opnunartími er 39 ½ klst. á viku. Kennsla 

hefst á morgnana kl. 8:15 og lýkur kl. 15:45 mánudaga til fimmtudaga, á föstudögum lýkur kennslu 

kl. 14:45. 

 

 

Útlán: 

Útlán eru færð á fjóra vegu: í fyrsta lagi í útlánaþátt Gegnis.  Í öðru lagi eru skammtímalán 

innan skólans handskráð og talin eftir hvern dag. Í þriðja lagi eru fartölvuútlán skráð á sérstakt 

blað sem nemendur undirrita og samþykkja að þeir beri persónulega ábyrgð á að skila fartölvu á 

tilskildum tíma og í sama ástandi og þeir tóku við henni.  Í fjórða lagi eru tvær bækur í afgreiðslu 

sem útlán eru handfærð í. Önnur bókin er á afgreiðsluborði og þar skrá notendur safnsins útlán 

sín þegar starfsmenn eru fjarri og í hina bókina eru skráð útlán á safnefni sem ennþá er í 

hliðargrunni Gegnis og er þar af leiðandi ekki hægt að lána í gegnum útlánaþátt Gegnis. Tímarit 

eru alla jafna ekki lánuð út nema til kennara eða í tengslum við verkefnavinnu nemenda. 



 

Orðabækur og kennslubækur eru lánaðar í eina kennslustund og yfirleitt eru nemendur 

mjög skilvísir. Einnig eru plöntugreiningarbækur lánaðar út í skamman tíma, þ.e. Íslensk flóra með 

litmyndum eftir Ágúst H. Bjarnason og Plöntuhandbókin eftir Hörð Kristinsson. 

 

ÚTLÁN: HAUST 2015 VOR 2016 SAMTALS: 

Í GEGNI 1252 1180   2432 

Í BÓK   137   217     354 

INNAN SKÓLANS 2127 2108   4235 

FARTÖLVUÚTLÁN   272   232     504 

SAMTALS: 3788 3737   7525 

 

 

 

 

 

 

 

Samstarf við önnur söfn: 

Samstarf er ágætt við önnur bókasöfn á svæðinu og samráð haft um ýmis mál. Töluvert 

safnefni er fengið að láni frá söfnum nær og fjær með millisafnalánum og eins lánar skólinn efni 

til annarra safna þegar þess er óskað. 

 Listar yfir kjörbækur í íslenskuáföngum við FSu eru sendir í upphafi hverrar annar til 

almennings- og skólasafna á Suðurlandi. Söfnin geta þá tekið frá bækur og sett þær á styttri 

útlánstíma. 

 

 

Millisafnalán: 



 

 Samtals voru millisafnalán 90 á skólaárinu, þar af voru 52 safngögn fengin að láni frá 

Bókasafni Árborgar. Einnig er leitað til annarra íslenskra safna, bæði almenningsbókasafna og 

bókasafna framhaldsskólanna. 

 

Millisafnalán frá: Haustönn 2015 Vorönn 2016 SAMTALS: 

Bækur frá söfnum 27 13 40 

Mynddiskar frá 

söfnum 

14 13 27 

Myndbönd frá söfnum  2 2 

Geisladiskar frá 

söfnum 

3  3 

Tímarit frá söfnum 5  5 

SAMTALS: 49 28 77 

 

Millisafnalán til: Haustönn 2015 Vorönn 2016 SAMTALS: 

Bækur til safna 1 9 10 

Mynddiskar til safna 1 2 3 

SAMTALS: 2 11 13 

 

 

Gegnir: 

Bókasafn Fjölbrautaskóla Suðurlands er aðildarsafn að Gegni, samskrá íslenskra bókasafna. Vorið 

2006 voru bókfræðifærslur úr Metrabók, gamla bókasafnskerfinu færðar yfir í Gegni. Alls voru 

14.411 skráningarfærslur í Metrabók og tókst að færa yfir 6.467 skráningarfærslur og 7.944 

skráningarfærslur höfnuðu í svonefndum hliðargrunni sem er lokaður öllum nema starfsfólki 

aðildarsafnanna. Nú eru 453 færslur frá bókasafni FSu eftir í hliðargrunninum. 

Nánast allt efni sem berst á safnið er nú skráð og tengt í Gegni. Einstaka tímarit og fréttabréf sem 

berast stopult eru skráð í „skýið“ í excel-skjal inn á OneDrive í Office 365. 



 

Kostnaður við þátttöku í Gegni var kr. 429.670 á árinu 2015 eða kr. 35.805 á mánuði. Skólinn 

greiðir fyrir alla mánuði ársins. 

 

 

 

 

 

Gagnasöfn: 

Landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum á vefnum hvar.is veitir öllum sem 

tengjast netinu um íslenskar netveitur aðgang að heildartexta tímaritsgreina úr um 20 þúsund 

tímaritum og þar af tæplega 4.900 tímaritum beint frá útgefendum. Ríflega 200 aðilar greiða fyrir 

aðganginn. 

Framhaldsskólarnir hafa frá upphafi tekið þátt í kostnaði við landsaðganginn og er 

greiðsluupphæð miðuð við fjölda nemenda í hverjum skóla. Á árinu 2015 greiddi FSu kr. 96.047. 

Greitt er fyrir hlutdeild að eftirtöldum gagnasöfnum: Britannica Online, Ebsco Host, Greinasafn 

Morgunblaðsins (nema síðustu þrjú ár hverju sinni), Oxford Music Online, ProQuest Central og 

Web of Science - ISI. 

Á skólanetinu er opinn aðgangur að veforðabókum Snöru og eru þær mikið notaðar, bæði af 

nemendum og kennurum. Forsvarsmenn Snöru höfðu samband í upphafi haustannar og buðu 

kennurum heimaaðgang að Snöru með skráningu í gegnum Íslykilinn. Alls voru 12 kennarar sem 

nýttu sér þetta ágæta tilboð.  

Opinn aðgangur er að ordabok.is skv. ósk frá starfsbrautarkennurum og enskukennurum. Inná 

ordabok.is er að finna Ensk-íslensk og íslensk-enska orðabók, Dönsk-íslensk og íslensk-dönsk 

orðabók og Íslenska stafsetningarorðabók. 

Greinasafn Morgunblaðsins er opið á skólanetinu á starfstíma skólans en lokað er fyrir aðgang yfir 

sumarmánuðina. Í kaupbæti fær skólinn frítt pappírseintak af blaðinu. 

 

 

Safnfræðsla: 



 

Nýnemadagur var haldinn í upphafi haustannar 18. ágúst. Alls komu sjö hópar nýnema á safnið í 

fylgd kennara og fengu þeir stutta kynningu á þjónustu safnsins og hvað það hefur upp á að bjóða.  

Nemendur í lífsleikni fá safnkynningu bæði á haustönn og vorönn. Safnkynningin tekur eina 

kennslustund (55 mín.) og er kynning á safninu, safnkosti og þjónustu sem í boði er. Mikilvægt er 

að kenna nemendum að nota leitir.is og hvernig hægt er að leita eingöngu að safnefni í FSu. Einnig 

er nemendum kynnt heimasíða bókasafnsins og vefurinn timarit.is. Í lok tímans vinna nemendur 

tveir og tveir saman verkefni á bókasafni sem m.a. þjálfar þá í að leita að heimildum inn á leitir.is. 

Einnig fær hvert par það úrlausnarefni að finna út staðsetningu ákveðinna rita á safninu og 

afhenda þau starfsmönnum. 

Með nýrri námskrá komu nýir áfangar og breyttar áherslur. Kennarar í heimildaritun í íslensku, 

ÍSLE3HR05 óskuðu eftir safnkynningu fyrir sína nemendur, bæði á haustönn og vorönn. Alls voru 

fimm hópar á haustönn og þrír á vorönn. Þessum kynningum er ætlað að fleyta nemendum af 

stað í heimildaleit, lögð er mikil áhersla á að þeir nýti sér leitir.is og séu sjálfbjarga með að finna 

efni þar. Einnig er vefurinn timarit.is kynntur fyrir þeim, Vísindavefurinn og Google Scholar. Fjallað 

er um upplýsingalæsi og mikilvægi þess að meðhöndla heimildir af virðingu og að tilvitnanir séu 

réttar. Í framhaldinu voru teknar saman í kassa ýmsar ólíkar tegundir heimilda; bækur, tímarit, 

greinasöfn, safnrit, mynddiskar o.fl. og fengu nemendur þjálfun í að skrá niður þessar heimildir. 

Kennarar fengu kassann í kennslustundir og sáu um þennan hluta. 

Samvinna af þessu tagi með kennurum er skemmtileg og gefandi. Það væri gaman að fá tækifæri 

til að fylgja eftir kynningum og hitta nemendur síðar á önninni og sjá hvaða færni þeir hafa náð í 

heimildaleit. Það er æði misjafnt hversu vel nemendur ná að tileinka sér leitartækni inn á t.d. 

leitir.is. Sumum finnst þetta fráhindrandi og flókið meðan aðrir einhenda sér í verkið og eiga 

auðvelt með að finna heimildir. Kennarar eru oft í lykilaðstöðu í kennslustundum og geta haft áhrif 

á hvar nemendur leita sér heimilda. 

Á haustönn voru ljóðaverkefni lögð fyrir í ÍSLE3ÞS05 (þjóðskáldin) og ÍSLE3NB05 

(nútímabókmenntum), teknar voru saman ljóðabækur sem tengdust tímabilinu og þær settar 

annað hvort á bundið lán í gryfju eða í kassa sem kennarar tóku með sér í kennslustundir. 

Stutt safnkynning var haldin fyrir nemendur í sálfræði, SÁLF2IN05 á haustönn sem undirbúningur 

fyrir ritun heimildaritgerðar um ýmsa aðila í sögu sálfræðinnar. 



 

Spennandi samstarfsverkefni fór af stað á haustönn með sögukennurum í áfanganum SAGA2IS05. 

Útbúinn var listi yfir hentug viðfangsefni sem auðvelt væri að finna heimildir um á bókasafni FSu 

og nemendur látnir vinna saman í hóp við að bera saman heimildir um tiltekið viðfangsefni, t.a.m. 

kristnitökuna, klaustur, siðaskipti, enska öldin, Tyrkjaránið svo dæmi séu tekin. Á vorönn var 

gengið skrefinu lengra með því að láta nemendur leita og finna til heimildir upp á eigin spýtur um 

ákveðið efni tengt 19. öldinni. 

Kennarar biðja gjarnan um að safnefni sé tekið saman um ákveðið efni og sett á bundið lán í 

gryfjuna. Á liðnu skólaári var þetta gert t.d. í stjörnufræði, lífeðlisfræði, líffræði og íslensku. 

Samstarf við kennara varðandi verkefnavinnu á safninu er almennt mjög gott. Flestir láta vita með 

fyrirvara áður en þeir leggja inn verkefni fyrir nemendur. Best er að fá smá tíma til undirbúnings 

áður en verkefni fara af stað, kanna hvaða heimildir eru til, í hvaða gagnasöfnum er best að leita, 

útbúa efnisorðalista sem auðveldar leit, kaupa efni ef með þarf og setja viðeigandi safnefni á 

bundið lán. 

 

 

Próf á bókasafni: 

Um langt árabil hefur það tíðkast að kennarar hafa getað skilið eftir próf á bókasafninu fyrir 

nemendur sem einhverra hluta vegna mættu ekki í próf á tilsettum tíma. Bókaverðir sáu þá um 

að afhenda nemendum þessi próf, taka af þeim töskur og síma og vísa þeim til sætis þannig að 

hægt væri að hafa auga með þeim. Nemendur afhentu svo prófin í afgreiðslu og bókaverðir tóku 

þau til vörslu þar til kennarar vitjuðu þeirra.  

Ákveðið var að afnema þetta fyrirkomulag í upphafi skólaársins og nokkrar ástæður lágu þar að 

baki. Í nokkrum tilfellum hafði komið upp grunur um svindl og erfitt var að fylgjast með 

nemendum þegar önnur störf á safninu kölluðu á athygli. Auk þess er ekki réttlætanlegt á síðustu 

vikum fyrir lokapróf að lessæti séu teppt fyrir próftöku. Þegar ný eyktaskipan var tilkynnt fyrir 

skólaárið 2015-2016 skapaðist tækifæri til að gera breytingar. Smuga skapaðist í stundaskrá á 

þriðjudögum frá kl. 14.50-16.30 en sá tími var ætlaður til kennarafunda, samráðs og fleira. 

Undirrituð lagði það til við stjórnendur að þessi tími væri einnig notaður til að leggja fyrir þessi 

próf, líkt og skrapið sem var á föstudögum fyrir ca. 15 árum.  



 

 

 

Skráning: 

Skráning og skipulagning safnkosts er stór þáttur í daglegu starfi á bókasafninu. Nýtt safnefni er 

skráð eins fljótt og kostur er, eldra efni (t.d. bókagjafir) er skráð eftir því sem tími vinnst til. 

Gerð var gangskör í að skrá kvikmyndir á mynddiskum inn í Gegni. Margar af þessum myndum 

voru áður skráðar í Metrabók sem safnið notaði fram til ársins 2006 og við yfirfærslu í Gegni lentu 

upplýsingar um þær í hliðargrunni hans. Alls voru um 100 kvikmyndir á mynddiskum skráðar í 

Gegni síðastliðinn vetur. 

Á skólaárinu var stofnuð ný safndeild í Gegni, enskar léttlestrarbækur. Það þýðir að enskar 

léttlestrarbækur sem voru saman í hillu til að auðvelda aðgengi fá nú greinilega staðsetningu í 

Gegni. 

Þröngt er um safnkostinn og hillupláss af skornum skammti. Brugðið hefur verið á það ráð að 

geymsluskrá eldra efni og færa niður í geymslu í kjallara. Danskar skáldsögur útgefnar fyrir árið 

1980 voru geymsluskáðar, einnig eldri bækur í Dewey-flokkum 930-999. Við leit í Gegni sést 

staðsetning bókanna. 

 

 

Tímarit: 

Bókasafnið er áskrifandi að um 40 tímaritum, þ.m.t. fréttabréfum. Eldri tímarit eru geymd í 

geymslu í kjallara en þau nýrri í gryfju bókasafnsins. Á heimasíðu bókasafnsins er að finna lista yfir 

tímaritaeign safnsins. 

Merkingar á tímaritakössum voru lagfærðar og eldri árgangar færðir niður í geymslu. Nokkuð var 

grisjað af tímaritum sem ekki nýtast lengur. 

 

 

Gjafir: 

Bókasafninu bárust ýmsar góðar gjafir á skólaárinu úr ólíkum áttum, frá félagasamtökum, öðrum 

söfnum og skólum. Einnig er nærumhverfið einstaklega gjafmilt; nemendur skólans og núverandi 



 

og fyrrverandi kennarar og starfsmenn færa safninu gjarnan gjafir sem koma að góðum notum. 

Öllum þessum aðilum eru færðar bestu þakkir fyrir hlýhug í garð bókasafnsins. 

Alls voru skráðar 63 bækur. Safnið áskilur sér rétt til að taka við gjöfum án kvaða og ráðstafa þeim 

eins og hentar best notendum og starfsemi. 

 

Skráður safnkostur bókasafns FSu: 

 

Bækur og 

nýsigögn 

Maí 2015 Afskrifað 2015-

2016 

Aðföng 2015-

2016 

Maí 2016 

BÆKUR  16.971        136        397  17.232 

MYNDBÖND       373            4        369 

DVD       458           17       475 

HLJÓMPLÖTUR       130         130 

GEISLADISKAR       149             2       151 

HLJÓÐBÆKUR        163            3            6       166 

SNÆLDUR          83           83 

MARGM.DISKAR         59            1          58 

SKYGGNUR         11           11 

FORRIT           6             6 

GLÆRUR         20           20 

LEIKJAK. / SPIL         70           70 

GAGNASETT           3             3 

KORT         12           12 

SAMTALS 18.508      144      422 18.786 

 

Aðföng og skráning 2015-2016: 

 



 

Aðföng Haustönn 2015 Vorönn 2016 Samtals 

Bækur 212 185 397 

Mynddiskar (DVD) 7 10 17 

Hljóðbækur 5 1 6 

Geisladiskar  2 2 

SAMTALS 224 198 422 

 

Rekstrarkostnaður 2015: 

 

Bækur         936.088 

Tímarit og blöð       195.438 

Myndefni          35.298 

Kostnaður vegna Gegnis, landskerfis bókasafna   429.670 

Landsaðgangur að gagnasöfnum       96.047 

Snara, veforðabækur       120.000 

Ordabok.is, vefáskrift         26.418 

Greinasafn Morgunblaðsins        81.786 

Námskeiðsgjöld (skjalastjórn)       32.900 

Millisafnalán            4.845 

Litaprentari          33.675 

Blek í litaprentara         86.174 

Ritföng, bréfabindi, umbúðir um safnefni      15.729 

Bókaplast          57.815 

Leturborðar fyrir merkivél        16.762 

Heimskort til að hengja upp        14.674 

Viðhaldsvörur            3.527 

Tollar og aðflutningsgjöld         11.468 

Dráttarvextir                 73 

                 2.198.387 



 

 

Tekjur vegna ljósritunarvélar og fl.                  32.600 

                 2.165.787 

 

 

Tæki og búnaður: 

Á bókasafninu eru 12 tölvur, þrjár fartölvur, tveir skannar, skrifari, einn litaprentari (í afgreiðslu), 

einn laserprentari (nemendaprentari), tvöfalt segulbandstæki til afritunar, lítið stafrænt 

upptökutæki, sjónvarp, myndbandstæki, DVD-spilari, ritvél, leturvél og sími. Ljósritunarvél er á 

safninu og greiða nemendur 15 kr. fyrir hvert blað. 

Átta tölvur á bókasafni voru endurnýjaðar og eru nýju tölvurnar mun hraðvirkari en þær sem fyrir 

voru. 

Tvær fartölvur voru lánaðar út til nemenda í kennslustundir, alls 504 útlán. 

Á bókasafninu eru hillur, lesbásar, skrifborð og afgreiðsluborð sem voru sérsmíðuð á sínum tíma. 

Öll borð á safninu, í lesbásum og í afgreiðslu voru bónuð um miðjan mars og urðu eins og ný! 

 

 

Vinnuaðstaða: 

Vinnuaðstaða bókavarða samanstendur annars vegar af afgreiðslurými þar sem 

upplýsingaþjónusta og afgreiðsla fer fram og hins vegar af vinnurými inn af afgreiðslu. Í 

afgreiðslurýminu eru staðsettur litaprentari sem nemendur og starfsmenn hafa aðgang að. 

Aðalprentari nemenda, laserprentari af gerðinni HP LaserJet P3015 er staðsettur við hringstigann. 

Vinnuaðstaða forstöðumanns er inn af afgreiðslu, þar er aðstaða til skráningar og annarrar 

undirbúningsvinnu. Þar er einnig úrklippusafn í skjalaskáp sem inniheldur aðallega bæklinga og 

ýmislegt fræðsluefni. Í þessu vinnurými eru einnig geymdar kvikmyndir safnsins og kennslubækur 

sem kenndar eru hverju sinni. Geisladiskar og hljóðbækur eru staðsettar í hillum við afgreiðslu.  

Vinnuaðstaða til plöstunar og viðgerða á safnefni er í minni geymslunni í kjallaranum. Þar er einnig 

sjónvarp, myndbandstæki og DVD spilari sem nýtist vel við yfirfærslu myndefnis af myndböndum 

yfir á mynddiska. Í kjallaranum er auk þess stærri geymsla fyrir eldri tímarit og bækur. 



 

 

 

Fundir, námskeið og ráðstefnur: 

Elín forstöðumaður safnsins sótti kennarafundi á skólaárinu og fundi með stýrihópi um 

upplýsingatækni fram til áramóta. 

Sigríður fór á grunnnámskeið hjá Landskerfum bókasafna 9. september. Elín sótti námskeiðið 

„Hversdagsverkin í nýju ljósi“ hjá Landskerfum bókasafna þann 11. september og þar var fjallað 

um hin ýmsu verkefni á bókasöfnunum sem flestir takast á við í sínum daglegu störfum. 

Elín sótti málþing um rafbækur og mögulega framtíð bóka á íslensku í stafrænum heimi þann 2. 

október í Þjóðminjasafni. Yfirskrift málþingsins var „Er ástæða til að óttast eða fagna?“ og efnið 

nálgast frá mismunandi sjónarhornum, útgefenda, rithöfunda, lesenda og bókasafna. Áhugavert 

verður að fylgjast með þróuninni og hvaða leiðir bókasöfnin munu fara við útlán á rafbókum. 

Elín fór á námskeiðið “Skjalastjórn – að snúa vörn í sókn” hjá Endurmenntun HÍ dagana 22. og 27. 

október. Kennari á námskeiðinu var Ragna Kemp Haraldsdóttir og var m.a. fjallað um ýmis hugtök 

í skjalastjórn sem nýtast í starfi, hlutverk Þjóðskjalasafns fyrir opinberar stofnanir og sveitarfélög, 

skjalatalningu, skjalavistunaráætlanir, skjalageymslur og pökkun skjala og innleiðingu á rafrænni 

skjalastjórnun. Námskeiðið var vel útfært og gagnlegt. 

Elín sótti fræðslufund skrásetjara sem haldinn var 13. nóvember í Þjóðarbókhlöðunni. Þar var 

fjallað um RDA skráningarreglurnar (Resource description and access) sem munu leysa af hólmi 

AACR2 (Anglo-American cataloguing rules) sem þykja úreltar. Unnið hefur verið að innleiðingu 

þeirra af fullum krafti í nokkurn tíma, lykilhugtök þýdd á íslensku og fjallað um fyrirhuguð 

námskeið á vormisseri 2016. Einnig var sagt frá tónlistarskráningu og ýmsum vandamálum henni 

tengdri og kerfisbreytingum og nýju útliti á Gegni. 

Elín sótti námskeið í RDA skráningarreglum dagana 29. febr.-1. mars. Þessi námskeið voru haldin 

nú í vor fyrir alla skrásetjara Gegnis og voru skilyrði fyrir því að viðhalda skráningarheimild í Gegni 

og mega frumskrá nýtt safnefni. 

Fræðslufundur skrásetjara var haldinn 20. maí en því miður sá Elín sér ekki fært að sækja fundinn. 

Hægt er að hlýða á upptökur frá fundinum á vefnum. 



 

Þann 2. febrúar var haldinn þrískólafundur á Akranesi með samstarfsskólum FSu, Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi og Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þar hittist starfsfólk bókasafnanna og 

ræddi ýmis sameiginleg málefni. 

Samstarfshópur bókasafnafræðinga í framhaldsskólum (SBF) fundar reglulega yfir vetrartímann. 

Hópurinn fagnaði 30 afmæli með ferð um Borgarfjörð þann 18. september. Háskólinn á Bifröst 

var heimsóttur og þar tók Þórný Hlynsdóttir forstöðumaður bókasafnsins á móti hópnum. Einnig 

var varaeintakasafn Landsbókasafns í Reykholti skoðað. Þetta var velheppnuð ferð og fróðleg. 

Elín sótti haustfund SBF sem haldinn var í MK 23. nóvember en komst því miður ekki á jólafundinn 

í MR þann 14. desember sökum anna. Elín sótti fund í MH þann 1. mars og þar var ákveðið að 

vorfundurinn skyldi haldinn fyrir austan fjall, í FSu. Hann var haldinn 24. maí sl. og hófst með 

menningarferð um Eyrarbakka. Þar var Konubókastofa heimsótt og fékk hópurinn konunglegar 

mótttökur hjá Rannveigu Önnu Jónsdóttur, forstöðukonu og aðstoðarkonu hennar sem hafði 

bakað pönnukökur fyrir hópinn um morguninn. Þaðan var haldið í Húsið, byggðasafn Árnesinga 

og tók Linda Ásdísardóttir á móti hópnum og sagði frá Húsinu og mannlífi á Eyrarbakka. Hún leiddi 

hópinn í Eyrarbakkakirkju og höfðu margir á orði að þeim hefði ekki dottið í hug að kirkjan væri 

svona stór! Eftir bragðgóðar súpur á Rauða húsinu var haldið á Selfoss í FSu þar sem hópurinn 

fundaði. Fengnir voru aðilar frá samstarfsnefnd Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga 

til að segja frá gangi viðræðna við Skólameistarafélagið en til stendur að gera nýja 

stofnanasamninga við bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum. Auk þess var ýmislegt fleira rætt á 

fundinum. Þetta samstarf bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum er mikilvægur vettvangur fyrir 

faglega umræðu og skoðanaskipti um hin óteljandi mál er varða starfsemi bókasafna 

framhaldsskólanna. 
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Elín Kristbjörg Guðbrandsdóttir, 

forstöðumaður bókasafns Fjölbrautaskóla Suðurlands 



 

 

 


