Brekkuskóli

Skólasafn starfsáætlun 2020-2021
Ágú.

Sep.

Áætlun um viðburði og verkefni á skólasafninu

Verkefni

Skipulagsvinna, frágangur og útlán bóka.
Nýjar bækur kynntar.

Sumarlestur

8. sept. Dagur læsis 2020.
https://www.upplysing.is/bokasafnsdagurinn2020/

Uppstilling á
bókum Hryllilega
spennandi
sögur.

(viðurkenningar)

(könnun í
Google-forms
lögð fyrir
nemendur).

16. sept. Dagur íslenskrar náttúru.
https://vefir.mms.is/dagsins/dagur_isl_natturu/index.html

Uppstilling á
bókum
(náttúrufræðing
ur skólans).

Uppstilling
26. sept. Evrópski tungumáladagurinn.
texta á ýmsum
https://edl.ecml.at/Participate/Downloads/tabid/3156/Default.a
Evrópskum
spx
tungumálum
(lukkuhjólið).
28.- 3. okt. Vika bannaðra bóka.
http://www.ala.org/advocacy/bbooks

Uppstilling á
bókum sem
hafa verið
bannaðar (hluti
nemenda aflar
upplýsinga og
kynnir bækur).

Okt.

28.- 3. okt. Vika bannaðra bóka til að minna á tjáningarfrelsið og
frelsi til að lesa.

Uppstilling á
bókum sem
hafa verið
bannaðar.

Nóv.

9.-15. nóv. Norræna bókasafnavikan - Veröldin og við.
https://www.nordisklitteratur.org/is/

Norrænum
bókum og
fánum stillt upp
á safninu.

16. nóv. Dagur íslenskrar tungu.
https://vefir.mms.is/dagsins/dag_isl_tung/index.htm

Tungubrjótar
(lukkuhjólið).
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Des.

Jan.

Feb.

17. nóv. Jólasveinalestur.

Jólabækur
teknar fram og
stillt upp á
safninu.

20. nóv. Dagur mannréttinda barna.
https://barnasattmali.is/

Bókum um
réttindi barna
stillt upp á
safninu.

1. des. Fullveldisdagurinn

Kynning á
skjaldarmerki
og sögu Íslands.

18. des. Litlu jól

Listi yfir bækur
til upplestrar
lagður fram.

4. jan. Nýjar bækur

Nýjar bækur
settar í
forgrunn.

6. jan. Þrettándinn

Jólabækur
teknar úr
sýningu.

5. feb. Dagur stærðfræðinnar

Uppstilling á
bókum sem
tengjast
stærðfræði.
(lukkuhjólið).

http://gamli.ki.is/flotur/

Mar
s

4. mars Stóra upplestrarkeppnin
http://upplestur.hafnarfjordur.is/

Bókaverðlaun barnanna

Apr.

2. apríl Dagur barnabókarinnar
(Föstudagurinn langi)

Upplestur –
hvatning.
Veggspjald með
barnabókum
sem gefnar
voru út 2020.
Ekkert
skólastarf 2021.
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Ljóðapríl

Maí

Skil, frágangur og mat.

Júní

Skil, frágangur og mat.

Uppstilling á
ljóðabókum
(lukkuhjól).

Önnur verkefni sem dreifast yfir skólaárið
Afmælisdagar rithöfunda.

Uppstilling á
bókum
rithöfunda á
afmælisdegi
þeirra.

Lestrarhvatning
Lestrartré á
(Disneylestur, drekalestur, ævintýralestur, sjóræningjalestur,
skólasafni
Herramannalestur, jólalestur, ljóðalestur, tröllalestur, dýralestur) (laufblað sett á
https://gamanoggagn.wordpress.com/

tréð fyrir hverjar
5 bækur sem
lesnar eru í
þemum).

Bókin sem ég er að lesa!

Allt starfsfólk
hvatt til að
hengja upp á
sinni starfsstöð
blað með
upplýsingum
um það sem
þeir eru að lesa
hverju sinni.

Allt skólaárið er vakin athygli á nýjum bókum.
MenntaRúv notað til að tengja starfið við mál líðandi stundar og
vakin athygli á bókum tengdum þeim.
https://www.menntaruv.is/6til12ara

3

Brekkuskóli
Hugmyndir í þróun

Bókaormur mánaðarins?
Blint stefnumót við bók?
Uppáhalds barnabók
Hugmynd að hengja upp mynd af kennara með uppáhalds
barnabókina sína. Gera sýnilegra að kennarar lesa líka.
Tengja foreldra betur við safnið með því að bjóða þeim að koma
með börnum sínum á viðtalsdegi og velja með þeim bók til að
lesa.
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