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Fræðasetur 

Í Lágafellsskóla eru 705  börn í 1.-10. bekk. Fræðasetur  Lágafellsskóla er miðstöð bóka í 

skólanum. Fræðasetrið þjónustar nemendur og kennara með útláni bóka, aðstoð við 

upplýsingaleit og útláni námsbóka. Einnig eru á Fræðasetri tölvur fyrir nemendur til að 

sinna verkefnavinnu, bæði í tímum og utan þeirra. 

Starfsmaður Fræðaseturs veturinn 2017-2018 var Kristín Rögnvaldsdóttir 

leikskólasérkennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur. Hún var í 84,3 % stöðugildi.  

 

Í vetur var Fræðasetrið opið alla daga frá kl. 8.00 - 16.00 en lokað var á kaffi- og 

matartímum milli kl. 9.40-10.00 og 12.05-12.35. 

 

Töluvert var um að nemendur kæmu á bókasafnið í eyðum að vinna að verkefnum og lesa. 

Einnig höfðu tölvurnar mikið aðdráttarafl til skemmtunar. 

 

Safnkosturinn 

Í júní 2018 samanstóð safnkostur Fræðaseturs af 19.360 skráðu eintaki. Skráð eintök 

innihalda öll eintök sem eru skráð með strikamerki og tengd í kerfið, til dæmis námsbækur, 

skáldsögur og spjaldtölvur. 

Eintök skiptust svona eftir efnisflokkum:  

Efnistegund Eintök 

Bækur 18.532 

Geisladiskar og hljóðbækur 298 

Tímarit (innbundin og tímaritshefti) 271 

Myndbönd og mynddiskar 108 

Tæki (iPadar, hleðslutæki og slíkt) 143 

Annað (spil, tölvugögn, snældur, nótur) 8 

Alls eintök 19.360 
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Útlán 

Á Fræðasetri eru lánaðar út bækur, tímarit, geisladiskar (tónlist og hljóðbækur) og tæki 

(iPadar og hleðslutæki). Að meðaltali voru lánuð út um 2.625 gögn (bækur, tímarit, tæki) 

í mánuði eða um 165 gögn daglega. Í neðangreindri töflu eru útlán hvers mánaðar eftir 

efnistegundum. Þegar tölurnar í töflunni eru skoðaðar er gott að hafa í huga nokkra atburði 

skólastarfsins sem gætu haft áhrif á útlánatölur: Afhending námsbóka í unglingadeild í 

ágúst, lestrarátak Ævars vísindamanns í janúar til mars, páskafrí í mars/apríl og eftir 25. 

maí var lokað fyrir útlán. 

Útlán gagna á Fræðasetri skólaárið 2017 - 2018 

* Meðaltal reiknað á þá daga sem opið er á safninu        

Aðföng 

Aðföng bókasafnsins samanstanda af bókum, hljóðefni, myndefni og tækjum. Auk þess 

eru námsbækur og kennsluleiðbeiningar á hendi safnsins. 

Innkaup safngagna, annarra en námsbóka 

Alls voru keypt 822 eintök af skáldsögum á Fræðasetrið í vetur, þar af voru 136 eintök (34 

titlar) fyrir „Lestina“ en það er lestrarverkefni ætlað 7. bekk og stendur fyrir „lesum til að 

njóta“. Þá lesa nemendur í 2-4 manna hópum sömu bókina og vinna svo ýmis verkefni í 

framhaldinu. 

Gögn Ágú. Sept. Okt. Nóv. Des. Jan. Feb. Mars Apríl Maí Árið 

Bækur 2.749 2.335 1.985 2.494 1.361 3.102 2.020 1.945 2.118 1.624 21.733 

Tímarit 54 155 116 168 109 147 113 109 149 170 1.290 

Tæki 22 234 134 375 194 338 416 499 428 581 3.221 

DVD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 

Geisladiskar/ 

hljóðbækur 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

ALLS 2.830 2.724 2.236 3.038 1.665 3.588 2.549 2.553 2.695 2.376 26.248 

Meðaltal á 

dag* 404 136 132 138 118 170 141 150 149 113 165 

Lánþegar á 

mánuði 912 678 806 806 809 811 813 813 813 815  
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Starfsmaður Fræðaseturs nýtti sér alla 

bókamarkaði sem í boði voru á þessu 

skólaári og má þar nefna bókamarkað 

bókaforlaganna í Borgarleikhúsinu í 

nóvember og hinn árlega bókamarkað í 

Laugardalnum í febrúar. Þar keypti hann efni 

sem ekki var til á safninu eða bætti lítillega 

við eintökum við vinsælustu titlana. Reyndi hann að hafa jafnræði í vali á efni fyrir alla 

aldurshópa sem sækja safnið.  

Í lok desember fékk Fræðasetur óvænt 150.000 kr. viðbótarfjármagn til bókakaupa þar sem 

afgangur var á fjárhagsári skólans. Starfsmaður Fræðaseturs fór í Eymundsson og verslaði 

nokkuð magn af nýjum og nýlegum bókum sem var kærkomin viðbót við bókakost 

safnsins.  

Yfir árið voru keyptar bækur af Eymundsson, Heimkaupum, Nexus, Forlaginu og 

sjálfstæðum útgefendum. Einnig var töluvert keypt af enskum bókum í Costco og notuðum 

bókum af bóksölu síðum á Facebook. 

Áskriftir 

Fræðasetur er áskrifandi að Disney klúbbnum, Myndasögusyrpu og tímaritinu Lifandi 

vísindum. Allir titlarnir eru vinsælir á safninu þó sérstaklega myndasögusyrpan. 

Gjafir 

Bæði kennarar og nemendur komu færandi hendi á bókasafnið í ár og færðu bóka- og 

tímaritagjafir. Þegar gjafir eru afhentir er athugað, í samræmi við aðfangastefnu safnsins, 

hvort verkið sé þegar til á safninu og þá hvort fleiri eintök bæti safnkostinn eða hvort skipta 

megi eldra eintaki út sé það sjúskað. Sé verkið ekki til á safninu er athugað hvort það bæti 

safnkostinn eða hvort gefa eigi það áfram. Þau verk sem safnið vill eiga eru merkt, tengd í 

Gegni, plöstuð og sett upp í hillu. Þau verk sem henta ekki safninu eru nýtt í bókakassa eða 

gefin áfram í Góða hirðinn. 

 

Skólaárið 2017-2018 

voru keyptar 822 bækur 

fyrir skólasafnið. 
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Heimsóknir rithöfunda  

Nokkrir rithöfundar komu í heimsókn í Lágafellsskóla á þessu skólaári. Jenný Kolsö kom 

16. nóvember og las upp úr bókunum sínum Ömmu óþekku og Afa sterka fyrir 2. og 3. 

bekk. Gunnar Helgason kom 17. nóvember og las upp úr nýju bókinni sinni Amma best 

fyrir 3. – 7. bekk og Ingibjörg Valsdóttir kom 4. desember og las upp úr bók sinni Pétur 

og Halla við hliðina – Fjöruferðin fyrir 3. og 4. bekk. 

 

Lestrarátak 

Lestrarátak Ævars vísindamanns hófst í janúar og stóð fram til 1. mars og eftir það tók 

lestrarátakið „Leggur þú í ævintýralestur“ sem bókaútgáfan IÐNÚ stóð fyrir í tilefni 

útgáfu síðustu bókarinnar í vinsæla bókaflokknum Óvættaför og stóð það frá 1. mars til 15. 

maí 2018. 

   

Uppákomur á skólasafni ágúst 2017 – maí 2018 

Yfirleitt var eitthvað um að vera á skólasafninu í hverjum mánuði og hér á eftir verður farið 

yfir hvern mánuð fyrir sig. 

Ágúst og september  

Áður en skóla lauk vorið 2017 voru nemendur hvattir 

til sumarlestur. Starfsmaður Fræðaseturs sendi 

eyðublað með sumarlestrarbingó til allra kennara 

skólans og foreldra í 1. – 7. bekk, auk þess að auglýsa 

það á Facebook síðu safnsins. Þeir nemendur sem 

kláruðu bingóspjald sitt fengu fallegt bókamerki að 

launum þegar þeir mættu aftur í skólann eftir 

sumarleyfið. 

Á Bókasafnadaginn og Degi alþjóðlegs læsis             

8. september var í boði að skrifa nafnið á uppáhalds 

bókinni sinni eða uppáhalds rithöfundi á litla miða 
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sem nemendur klipptu svo út og festu upp á rúður bókasafnsins. Mikið var að gera þennan 

dag og komu nemendur í 1. og 2. bekk á Höfðabergi í heimsókn.  

 

Október 

Bleikur október – í tilefni þess að októbermánuður er tileinkaður 

baráttu gegn krabbameini hjá konum var öllum bleikum bókum 

safnsins stillt upp til sýnis og vöktu þær mikinn áhuga. 

 

Á Bangsadaginn 27. október var böngsum 

og bangsabókum stillt upp. 

 

 

 

Þann 31. október var hrekkjavakan en dagana þar á undan 

höfðu nemendur verið duglegir að hjálpa til við að skreyta 

safnið í tilefni dagsins. Fyrir hverja lesna bók sem þeir skiluðu, 

fengu þeir eina könguló til að lita og klippa út og festu svo á 

„köngulóarvefinn“ á safninu. Nemendur á yngsta og miðstigi 

höfðu  mjög gaman af þessu verkefni og komu spenntir á safnið 

á morgnana til að skila bók og bæta könguló á vefinn. 

Hrekkjavöku nöfnin vöktu líka lukku. 
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 Nóvember 

Íslensku barnabókaverðlaunin 2017 voru afhent í nóvember og 

þá var þeim bókum sem hlotið hafa þessi flottu verðlaun 

undanfarin ár stillt upp í hillu - í von um áhugasama lesendur. 

 

 

 

Þann 8. nóvember var alþjóðlegur 

baráttudagur gegn einelti og að því 

tilefni var bókum sem fjalla á einhvern hátt um stríðni, einelti og 

vináttu stillt upp til sýnis á safninu. Boðskapur dagsins var: Berum 

virðingu gagnvart öðrum og verum góð við náungann. 

 

 

Desember 

Í desember hófst jólalestur bókasafnsins en hann gekk út á það að nemendur lásu fimm 

jólabækur og skráðu þær niður á skráningarmiða á safninu. Að því loknu drógu þeir 

jólasveinanafn gömlu jólasveinanna úr krukku og fengu viðurkenningarskjal og bókamiða 

með nafni viðkomandi 

jólasveins að launum. Þetta 

verkefni var mjög vinsælt og 

þó nokkuð margir sem náðu 

sér í viðurkenningarskjal. 
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Janúar og febrúar  

Lestrarátak Ævars vísindamanns hóst 1. janúar 2018 og 

stóð til 1. mars. Var þetta í fjórða og næst-síðasta skiptið 

sem þetta lestrarátak var haldið en þemað í ár var 

ofurhetjur. Kennarar og foreldrar fengu póst þar sem 

átakið var kynnt og þeir hvattir til að hvetja nemendur 

til lesturs. Til að taka þátt þurftu nemendur að fylla út 

lestrarmiða fyrir hverjar þrjár bækur sem þeir lásu eða 

hlustuðu á (hljóðbækur töldust með). Það skipti engu 

máli hvort bókin væri löng eða stutt, teiknimyndasaga, 

myndasögusyrpa eða skáldsaga - bara svo lengi sem 

börnin lásu. Sömuleiðis skipti tungumál bókarinnar 

ekki máli. Sú breyting varð á átakinu í ár að nú máttu 

nemendur í 8.-10. bekk vera með, sem þýddi að nú voru 

allir tíu bekkirnir með í átakinu.  

Ævar vísindamaður sendi öllum bókasöfnum landsins 

flott þrívíddar plakat en lestrarmiðana og allar frekari 

upplýsingar var að finna á www.visindamadur.is.  

Í lok átaksins voru þátttökumiðarnir sendir til Heimilis 

og skóla en það er óhætt að segja að nemendur 

Lágafellsskóla hafi verið duglegir að lesa því þeir 

skiluðu inn samtals 564 lestrarmiðum sem þýðir að þeir 

lásu um 1.692 bækur! 

Í byrjun mars var svo dregið úr öllum innsendum 

lestrarmiðum en í verðlaun var að vera persónur í 

æsispennandi ofurhetjubók Ævars sem kom út í maí.  

Því miður var enginn nemandi í Lágafellsskóla svo 

heppinn að vera dreginn upp úr pottinum að þessu sinni 

en vinningshafar komu úr Öldutúnsskóla, Smáraskóla, 

Álftanesskóla, Höfðaskóla og Hlíðaskóla.  

http://www.visindamadur.is/
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Eins og undanfarin ár var töluverður áhugi fyrir þessu Lestrarátaki Ævars og var hann 

sérstaklega mikill í upphafi verkefnisins. Lagði starfsmaður Fræðaseturs mikið upp úr því 

að skreyta safnið í stíl við þema verkefnisins til að vekja áhuga og eftirtekt nemenda. 

 

 Mars  

Lestrarátakið "Leggur þú í ævintýralestur" sem bókaútgáfan 

IÐNÚ stóð fyrir í tilefni útgáfu síðustu bókarinnar í vinsæla 

bókaflokknum Óvættaför hóst 1. mars og stóð til 15. maí 2018. 

Markmiðið átaksins var að hvetja börn og unglinga til að lesa 

bækurnar Óvættaför en einnig var í boði að lesa önnur ævintýri 

eftir aðra rithöfunda. Átakið fól ekki eingöngu í sér lestur heldur 

var einnig hægt að lita ævintýramyndir og skapa sín eigin 

ævintýri með því að skrifa, teikna, búa til myndband eða taka 

ljósmyndir en allar frekari upplýsingar var að finna á  

https://www.idnu.is/aevintyralestur/.  
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Um miðjan maí var dregið úr innsendum miðum og verkefnum og voru veglegir vinningar 

í boði fyrir einn vinningshafa úr hverjum skóla. Ingi Karl Sigmarsson í 3.EÓ og Viktor 

Nökkvi Kjartansson í 4.LÞ voru þeir 

heppnu sem dregnir voru út í 

Lágafellsskóla og fékk  Ingi Karl 

viðurkenningu fyrir lesturinn og Viktor 

Nökkvi fyrir litaleikinn. Enn á ný gerði 

starfsmaður Fræðaseturs sitt mesta til að 

skreyta skólasafnið í stíl við þema 

verkefnisins. 

 

Apríl og maí 

Þann 6. apríl var Blái dagurinn til stuðnings 

einhverfum börnum og þá var öllum bláum 

bókum safnsins stillt upp til sýnis til að vekja 

athygli á málefninu. 

 

Í lok maí hóf starfsmaður Fræðaseturs að loka fyrir útlán og kalla inn allar bækur í útláni. 

Sendur var tölvupóstur til kennara og foreldra, auk þess var auglýsing fest upp á skólasafni 

og á göngum skólans og auglýsing sett inn á Facebook-síðu skólasafnsins. Bókaskil 

nemenda fóru hægt af stað og stóðu alveg fram að skólaslitum. Þeir sem skiluðu öllum 

sínum bókum og voru ekki með nein 

útistandandi útlán fengu flott bókamerki að 

launum. Þessi bókamerki vöktu mikla 

lukku hjá yngsta- og miðstigi og kepptust 

nemendur við að skila öllu sínum bókum 

inn. 
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Önnur áhugaverð verkefni á skólasafninu 

 

Bókaormur vikunnar 

Bókaormur vikunnar hófst á safninu í 

nóvember 2017 en þetta er verkefni sem mörg 

skólabókasöfn bjóða upp á. Verkefnið felur það 

í sér að fá einhvern tiltekinn nemanda til að 

mæla með 10 uppáhalds bókunum sínum og 

vera þannig öðrum nemendum góður álitsgjafi. 

Þetta geta verið bækur sem nemandinn las fyrir 

skömmu eða fyrir einhverjum tíma síðan – þ.e. 

einhverjar bækur sem nemandinn hefur lesið og 

telur þær það góðar að hann mælir með að aðrir 

lesi þær líka.  

Á safninu var sett upp aðstaða þar sem bókaormi vikunnar var stillt upp og þar var mynd 

af nemandanum og þeim 10 bókum sem hann tilnefndi stillt upp öllum til sýnis. Auk þess 

var mynd tekin af þessari uppstillingu og hún sett inn á Facebook síðu skólasafnsins. Hver 

uppstilling er uppi viku í senn en skipt var um bókaorm á mánudögum.  

Verkefnið var valfrjálst, þ.e. nemendur voru ekki skikkaður til að taka þátt en alveg frá 

upphafi var þetta verkefni mjög vinsælt og hafa 25 stoltir bókaormar fengið að njóta sín á 

safninu þetta skólaárið og komust færri að en vildu. Nemendur í 3. – 5. bekk voru 

sérstaklega áhugasamir um þetta verkefni en einnig tóku nemendur í 6.,  8. og 10. bekk 

þátt. Þeir nemendur sem ekki komast að á þessu skólaári munu hefja leikinn þegar skólinn 

hefst að nýju í haust. 
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Yndislestur æsku minnar 

Nýtt verkefni hóf göngu sína á safninu í apríl sem heitir  „Yndislestur æsku minnar“.  Þetta 

er verkefni sem margir skólar bjóða upp á og gengur út á að starfsfólk skólans segir frá 

uppáhaldsbók æsku sinnar. Fyrirkomulagið var þannig að þátttakandinn útbjó smá texta 

um bókina, svo var tekin mynd af honum með 

bókina og að lokum þegar starfsmaður 

Fræðaseturs var búinn að koma skjalinu 

saman, var það fest upp á safninu og sýnilegt 

þeim sem þangað komu. Tilgangurinn var að 

gefa nemendum hugmyndir að lestrarefni og 

kynna fyrir þeim góðar, sígildar bækur sem 

þeir færu ef til vill annars á mis við. Þetta 

verkefni fór rólega af stað en hefur vakið 

töluverða athygli.  

 

 

Afmæli rithöfunda – afmælisbarn dagsins 

"Afmælisbarn dagsins" er nýtt verkefni á safninu sem hóf göngu 

sína í maí. Það gengur út á að vekja athygli nemenda á vinsælum 

og sígildum rithöfundum, bæði innlendum sem og erlendum. Á 

afmælisdegi rithöfundar var fróðleiksmolum og útgefnum bókum 

rithöfundar stillt upp til sýnis á safninu í tilefni dagsins. 
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Bókagjafir starfsmanna 

Starfsmaður Fræðaseturs stakk upp á þeirri 

nýbreytni að hvetja starfsmenn skólans til að kaupa 

frekar bækur á ferðalögum sínum erlendis í stað 

sælgætis eins og oft tíðkast á vinnustöðum og 

eignaðist safnið þó nokkrar áhugaverðar bækur á 

fjölmörgum tungumálum fyrir vikið.  

 

 

 

Fræðasetur – þróun og mikilvægi 

Mikilvægt er að vinna að því jafnt og þétt að skólasafnið vaxi og dafni svo það nái að 

uppfylla hlutverk sitt sem Fræðasetur. Þróun starfseminnar má aldrei staðna því lifandi, 

skemmtilegt og aðlaðandi bókasafn eflir lestraráhuga nemenda og glæðir áhuga þeirra á 

bókum. 
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Viðauki 1: Aðfangastefna Fræðaseturs Lágafellsskóla  

Aðfangastefna – til hvers?  

Aðföng er yfirheiti yfir safnkost safns og aðfangastefna er tæki til uppbyggingar safnkosts. 

Í leiðbeiningum IFLA (Alþjóðleg samtök bókavarða) um aðfangastefnu er aðalhlutverk 

bókasafna að velja, viðhalda og veita aðgang að þekkingu og menningu. Aðfangastefna 

þjónar meðal annars sem hjálpartæki við val á efni, aðstoð við fjárhagsáætlun safnsins, 

þjónar sem samskiptatæki bókasafnsins við notendur þess og nærsamfélagið, styður við 

söfnun á efni, kemur í veg fyrir ritskoðun og aðstoðar við aðrar hliðar aðfangamála eins 

og gjafir og grisjun.  

Hringrás aðfanga  

Öll aðföng ganga í gegnum ákveðinn lífsferil eða hringrás. Mary Kelly og Holly Hibner 

lýstu þessari hringrás myndrænt í bókinni Making a collection count: A holistic approach 

to library collection management:  

  

Lífsferill hvers aðfangs hefst á vali þar sem tekin er ákvörðun um hvort aðfangið henti 

safnkostinum. Að því loknu er aðfangið keypt inn, það er skráð, merkt og plastað eftir því 

sem við á og raðað upp í hillur. Því næst tekur við tímabil þar sem aðfangið er í notkun og 
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eftir hana raðað á sinn stað. Þessi litli hringur getur gengið ansi lengi, hugsanlega með 

viðkomu í viðgerð á einhverjum tímapunkti. Grisjun er gerð reglulega og þar er ákvörðun 

tekin um hvort aðfangið henti enn safninu, meðal annars með tilliti til notkunar og ástands.  

Innkaup  

Eðli málsins samkvæmt stjórnast magn innkaupa að stærstum hluta af því fjármagni sem 

til þeirra fæst. Eðlilegast er að reyna að fá sem flestar bækur fyrir fjármagnið og því 

skynsamlegt í einhverjum tilvikum að bíða með að kaupa aukaeintök þar til verðið er orðið 

lægra. Tilboð og bókamarkaðir eru frábær leið til að byggja upp safnkostinn, sérstaklega 

á efni sem er annað hvort ekki til og þjónar þörfum safnsins eða fyrir efni sem er orðið 

lúið og þarf að skipta út. Þó ber að sjálfsögðu að varast að kaupa inn efni sem óljóst er 

hvort þjóni safninu.  

Innkaupaviðmið  

Vegna stöðu safnsins sem skólasafns er ekki fýsilegt að setja viðmið um lágmarkskaup, 

enda safnið hvorki varðveislu- né almenningsbókasafn. Innkaupaviðmið safnsins eru 

eftirfarandi:  

   Efni  Hámarkskaup  

A  Vinsælustu bækur og bókaflokkar í hvert sinn  6 eintök  

B  Íslenskar barna- og unglingabækur (sem ekki falla undir flokk A)  4 eintök  

C  Þýddar barna- og unglingabækur (sem ekki falla undir flokk A)  2 eintök  

D  Erlendar teiknimyndasögur (t.d. Manga)  2 eintök  

E  Fræðibækur  2 eintök  

  

Gjafir  

Gjafir, hvort sem það eru bækur, tímarit eða annað efni sem þjónar þörfum bókasafnsins, 

eru vel þegnar. Allt efni sem er fengið sem gjöf verður eign safnsins og þar með skólans. 

Falli efni ekki að aðfangastefnu safnsins verður það notað í annað, til dæmis ómerkta 

bókakassa. Henti efni hvorki safninu né öðru tengdu safninu eða skólastarfinu fer það í 

föndur eða listsköpun innan skólans, Góða Hirðinn eða sambærilega endurvinnslu. Gjafir 
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í slæmu ásigkomulagi og rifnar og óhreinar bækur henta safninu ekki. Safnið tekur ekki 

við gjöfum sem fylgja hömlur eða skilyrði. Gætt er þagmælsku við móttöku gjafa. Í 

sérstökum tilfellum er gefið efni merkt þeim sem gaf það. Slík tilefni eru til að mynda 

þegar gefið er sjaldgæft efni eða efni með sérstaka þýðingu fyrir skólann eða 

nærsamfélagið.  

Grisjun  

Grisjun felur í sér að fjarlægja það efni af safninu sem ekki passar við safnkostinn og 

stefnu safnsins.   

Tilgangur grisjunar:  

• Spara pláss.  

• Spara tíma starfsfólks og notenda safnsins (að þurfa ekki að fletta í gegnum 

yfirfullar hillur).  

• Gera safnið meira aðlaðandi (þegar óhreinar og ónýtar bækur eru ekki inni á milli).  

• Auka trúverðugleika safnsins (safn verður að vera með áreiðanlegar upplýsingar)  

• Auka yfirsýn yfir safnkostinn  

• Gefa mynd af safnkostinum, styrkleikum hans og veikleikum.  

Hvað er grisjað  

Grisjun á skólasafni Lágafellsskóla skal gerð á vormánuðum.  

Ljóst er að þegar grisjun er gerð í fyrsta skipti í langan tíma gæti hún verið umfangsmeiri 

en þegar um árlega grisjun er að ræða. Mikilvægt er að hafa þetta í huga en láta það ekki 

hafa áhrif á sig þannig að slakað sé á kröfunum.  

Hér að neðan er gátlisti grisjunar en hafa ber í huga að hann er ekki heilagt skjal heldur til 

leiðbeiningar. Undanþegin honum eru safngögn sem hafa sérstaka þýðingu fyrir safnið og 

nærsamfélagið, óháð útlánatíðni.  

Gátlisti grisjunar:  

• Bækur sem hafa ekki farið í útlán í 4 ár eru afskrifaðar.  

• Ef bók er til í fleiri en einu eintaki en hefur ekki verið lánuð út í 2 ár eru aukaeintök 

grisjuð.  
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• Illa farnar bækur, rifnar og óhreinar eru afskrifaðar.  

• Bækur sem innihalda efni sem ekki er viðeigandi fyrir grunnskólabörn eru afskrifaðar. 

Með slíku efni er til að mynda átt við gróft ofbeldisefni, klám eða annað sem er metið 

óviðeigandi.  

Að lokum  

Aðfangastefna er hjálpartæki í safnastarfi og mikilvægt að hún sé notuð sem slík.  
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