Redogörelse för läsåret 2016-17
Informationssökning och källkritik
Under september månad erbjöds alla elever i årskurs ett biblioteksintroduktion i två
steg. Biblioteksintroduktionen schemalades under två svenskalektioner. Första passet
ägde rum i biblioteket, som då var stängt för övriga elever. De flesta klasserna fick i
samband med denna lektion möjlighet att låna en skönlitterär bok. Andra lektionen
ägde rum i klassrummet och då visade vi bibliotekets hemsida, NE.se samt gick
igenom hur man söker efter böcker i bibliotekskatalogen.
Pernilla har haft ett fördjupat samarbete med Eva-Karin Svahn för hennes båda
samhällsettor plus estetettan. Tanken är att samarbetet skall fortsätta under årskurs
två och tre med syfte att få till en progression i informationskompetens. Under
höstterminen fick klasserna två genomgångar i att googla smart respektive att
använda bibliotekskatalogen och Artikelsök i samband med att de jobbade med
kvinnligt/manligt språk. På vårterminen fick de en timmes föreläsning kring
källkritik i anslutning till att de skulle skriva en debattartikel. Innan de började skriva
skulle de presentera och motivera val av källor och på den lektionen var också
Pernilla närvarande. HA16 gjorde en liknande uppgift kring kvinnligt/manligt språk
och fick liknande genomgångar.
I samarbete med handledarna hölls en genomgång i informationssökning inför
gymnasiearbetet i de båda samhällsklasserna. Ett direkt resultat av detta var att fler
elever än vanligt sedan kom till biblioteket för att få råd och stöd kring
gymnasiearbetet. I den ena av klasserna gjordes även en uppföljning vid ett
lektionstillfälle då eleverna hade möjlighet att ställa frågor och att få enskild
handledning av lärare och/eller bibliotekarie.
VO16 fick en allmän föreläsning kring källkritik i kursen Specialpedagogik.
Genomgångar i informationssökning genomfördes också med ES/SA15B, EK16,
NA16, SA15A och TE14B i anslutning till olika kursmoment.
Läsfrämjande verksamhet
Pernilla samarbetade med Eva-Karin Svahn kring ett läsprojekt i ES och SA16.
Pernilla bokpratade om elva titlar som gemensamt valts ut. Varje bok skulle läsas av
två elever för att dessa skulle kunna stötta varandra under läsningen. Eleverna
redovisade individuellt i halvklass och låtsades då vara bokens huvudperson. Pernilla
var med och lyssnade på redovisningarna, vilket var mycket givande. Samma
läsprojekt genomfördes sedan med Karin Wiberg i HA16, men utan närvarande
bibliotekarie vid redovisningarna.
Pernilla presenterade ett urval skönlitterära titlar om globalisering för SA14 i
samband med att de under en längre period fördjupade sig i detta tema både på
historian och på samhällskunskapen. Det hela avslutades med ett bokcafé där även
Pernilla deltog.
Bokprat genomfördes också i EK16 och ESSA15B (svensklektion) och EE/IN15 och
NA16 (engelskalektion) samt i tre SFI-grupper.

Mediebestånd och utlåning
Gymnasiebiblioteket har ca 13.000 böcker, ljudböcker och filmer. Det totala antalet
utlån, inklusive de klassuppsättningar som förvaras i LC, var 5083, vilket är en
ökning jämfört med föregående läsår. Antalet ljudböcker som lånades ut var 15
stycken och antalet filmer 43. Antalet fjärrlån var 81 stycken, vilket är nästan en
fördubbling jämfört med föregående år. Fortfarande fjärrlånar vi huvudsakligen till
lärare och övrig personal som fortbildar sig.
Under läsåret fortsatte satsningen på ”det mångspråkiga gymnasiebiblioteket”. Vi
utökade från att köpa in böcker på arabiska, persiska och tigrinska till att även köpa
böcker på exempelvis polska, turkiska och bosniska, med ambitionen att ha ett litet
bokbestånd (cirka 5-10 böcker) på alla de modersmål som talas på skolan. Vi har
idag cirka 300 böcker på den s.k. mångspråkshyllan och antalet utlån under det
gångna läsåret var 84, ungefär detsamma som läsåret dessförinnan. Detta att jämföra
med två (!) utlån läsåret 2014/15 då vi bara hade böcker på de s.k. skolspråken tyska,
franska och spanska.
Utlåningen av lättlästa böcker fortsatte att öka och låg det senaste läsåret på 675
böcker, återigen en fördubbling mot föregående läsår. Under våren har vi också
iordningställt en hylla för lättlästa faktaböcker, vilket särskilt uppskattats av
särskolan, även om SFI-elever också lånar från den. Majoriteten av böckerna hade vi
redan tidigare, men de var då placerade bland de vanliga faktaböckerna. Vi gjorde
även en del nyinköp.
Terminen avslutades med en relativt omfattande gallring bland skönlitteraturen. Vi
upplevde att det blivit trångt i hyllorna och att där stod en hel del böcker som inte
varit utlånade på flera år.
Öppettider och besökare
Biblioteket är öppet hela skoldagen och bemannat större delen av tiden. Antalet
besökare ligger de flesta dagar någonstans mellan 400 och 450, men är vissa dagar
uppe i över 500. Biblioteket utnyttjas i första hand för självständiga studier och
grupparbeten. Biblioteksdatorerna är också relativt flitigt utnyttjade och vi får ett
ganska stort antal datarelaterade frågor.
Läromedelsutlåning
Under höstterminen lånade vi ut ca 7.300 läroböcker, varav ca 6.280 under de två
första skolveckorna i augusti. Under hela läsåret lånades någon eller några
läroböcker ut i stort sett varje dag. Under terminens två sista veckor återlämnades ca
4.700 böcker och miniräknare. Veckan efter skolavslutningen skickade vi iväg ca
200 påminnelser till elever som inte återlämnat alla sina böcker.
Samverkan och nätverk
Skolbiblioteksgruppen, som består av bibliotekarier från högstadiet och gymnasiet i
Vetlanda, träffades fyra gånger under året och utbytte erfarenheter och boktips.

Nätverket för skolbibliotekarier i Jönköpings län har haft tre till fyra träffar under
året, men vi har inte deltagit eftersom vi bedömt att målgruppen framför allt är
grundskolebibliotek och kanske huvudsakligen utan fackutbildad personal.
Under våren togs initiativ till kontakt mellan gymnasiebiblioteken i länet och
Högskolan i Jönköping och Pernilla deltog på en givande nätverksträff på Högskolan
i Jönköping där högskole- och gymnasiebibliotek utbytte erfarenheter med varandra.
Staffan och Pernilla har under läsåret deltagit i svensklärarnas ämnesträffar i
samband med att de fokuserat på Läslyftet.
Fortbildning och konferenser
Staffan var anmäld till Ronny Anderssons informationssökningskurs i Skövde, men
kunde tyvärr inte åka p.g.a. sjukdom.
Under läsåret fokuserade Njudungsgymnasiet på temat Challenging learning och vi
närvarade vi två föreläsningar samt läste och diskuterade texter som behandlade olika
aspekter av Challenging learning.
IKT
Vi har under året haft uppdrag som IKT-coacher och deltagit på IKT-coachernas
träffar. Vi har dock inte haft en så aktiv roll där, eftersom fokus legat på
implementeringen av V-klass.
I januari stod Njudungsgymnasiet som arrangör för en höglandsstudiedag inom IKT.
Pernilla genomförde där två föreläsningar på temat Googla smart.
De bärbara lånedatorerna har lånats ut 181 gånger under det gångna läsåret till 45
olika elever.
Övrigt
Pernilla har under året, tillsammans med bibliotekarier från Vetlanda bibliotek,
deltagit i projektgruppen för byte av biblioteksdatasystem. Studiebesök har gjorts på
Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping och på Gnosjö bibliotek och gruppen har haft
ett antal möten. Valet av biblioteksdatasystem har fallit på Book-It. Avtal har
tecknats för en treårsperiod och bytet kommer att ske i november.
I mars fick Njudungsgymnasiets bibliotek, tillsammans med 24 andra skolbibliotek,
den hedervärda utnämningen ”Skolbibliotek i världsklass”, vilket också
uppmärksammades av lokalpressen.
Vid det årliga Nobelkaffet i december presenterade Pernilla litteraturpristagaren Bob
Dylan i samarbete med lärarna/musikerna Håkan Kjellin, Niclas Carlemar och
Fredrik Carlström.
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