
Hjælp et barn 
MED AT FINDE GLÆDEN VED AT LÆSE

BLIV FRIVILLIG HOS FREDERIKSSUND BIBLIOTEKERNE



Frederikssund Bibliotekerne søger lige nu frivillige til 
projektet ”Læseløft”, der skal styrke motivationen og 
finde lysten til at læse hos børn i alderen 10-13 år. 

Hjælp et barn med at finde begejstringen og glæden ved 
at læse og lær selv ny og spændende litteratur at kende. 
Dyk ned i gamle klassikere, oplev nye universer i tegne-
serier eller udvid horisonten med fagbøger om emner, 
du ikke vidste fandtes. 

Det vigtige er ikke hvad der læses, men at der læses, og 
at barnets læselyst vokser. 

HAR DU 
ET STORT LÆSEHJERTE?
Alle børn og unge skal være stærke og flydende 
læsere. Det er desværre langt fra tilfældet i dag 
– men du kan gøre en forskel! 

Hvad samarbejder vi om – og med hvem?

Frederikssund Bibliotekerne vil i samarbejde med Jægers-
pris Skole og en masse læseglade frivillige hjælpe børn på 
5. klassetrin med at finde glæden ved at læse. Målet er, at 
vi derigennem også kan styrke børnenes læseevner.

Som frivillig har du mod på:

• At mødes 1 time om ugen med et barn eller en mindre 
læseklub, enten på barnets skole eller på biblioteket.

• At deltage i et indledende workshopforløb omkring det at 
læse med et barn.

• At smitte børn med læseglæde og -begejstring.

Alle frivillige tilbydes:

• Konkrete værktøjer og tips til, hvordan man læser med 
et barn. 

• Mulighed for at dele oplevelser og erfaringer med andre 
frivillige ved månedlige fællesmøder på biblioteket.

• Kendskab til relevante bøger og medier for målgruppen.
• Indflydelse på egne opgaver indenfor projektets rammer.



Rammen for projektet:

”Læseløft 10-13 år” er et samarbejde mellem bibliotekerne i 
Frederikssund, Egedal og Herlev, som sammen med lokale 
skoler i hver kommune ønsker at bekæmpe det, der i dag 
betegnes som den moderne fattigdom: Når et barn ikke 
kan læse. 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt: 

Mette Sonnenborg 
E-mail: msonn@frederikssund.dk
Telefon: 23 30 27 64   

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du er interesseret i at 
blive frivillig eller hvis du har spørgsmål angående projek-
tet. Vi inviterer gerne til en snak over en kop kaffe.


