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Udviklingsprojektet: Læseløft 10-13 år – med frivillige i skoler og biblioteker

Seminar. Onsdag d. 20. september, 2017, kl. 08.30 – 13.00. 

Sted: Slangerup Gl. Rådhus/Biblioteket, Kongensgade 18, 3550 Slangerup. 

Inviterede er: 

Styregruppen, tovholdere, læsekonsulenter og lærere, som bliver knyttet til projektet.

 

Program:

08.30 Velkomst v. Bibliotekschef Kirstine Lundsgaard.  
Kaffe og morgenbrød. 
Dagen faciliteres af konsulent Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd. 

09.00 Frivillige læsevenner i Urbanplanen. 

Boligsocialmedarbejder og lærer Lise Bertelsen fortæller om det nye projekt, 
”Superkræfter”, hvor frivillige primært fra Ældresagen hjælper børn i indskolingen 
med at knække læsekoden. 

Debat i plenum.

09.45 Kort pause

10.00 Læselyst og samarbejde om læseprojekter på mellemtrinnet.

Koordinator for PLC, lærer Eva Nielsen, Nyborg Kommune fortæller om sko-
lernes og bibliotekernes fælles læseprojekt ”Læsningen er løs”. 

Hvordan kan man bygge en ramme op for et samarbejdsprojekt? Er der garanti 
for, at det virker?

Hvordan motiveres børn til læsning? Og hvordan kan voksne motiveres for at hjæl-
pe?

Hvordan får vi mobiliseret ildsjæle og frivillige kræfter?

Debat i plenum og videndeling. 
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11.00 Hvordan samarbejder man med frivillige i biblioteker og skoler?

Bibliotekar Ilse Christensen fra Ikast-Brande Bibliotekerne fortæller om deres 
årelange samarbejde med frivillige. Om gode og mindre gode oplevelser og om re-
sultater, der er opnået. 

Hvad skal der til? Hvordan rekrutteres de frivillige? Hvordan skal de frivillige oplæ-
res? Og hvordan skal de serviceres?

Endvidere vil Ilse også komme ind på det succesfyldte læseprojekt med forfatteren 
Peter Høeg for 7. klasserne i Nr. Snede skole: Oplevelser og nærvær – om littera-
tur i undervisningen. 

Debat i plenum. 

12.00 Hvordan kommer vi videre i projekt ”Læselyst 10-13 årige – nu med frivillige 
i Frederikssund, Egedal og Herlev kommuner”?

Deltagerne debatterer i de tre lokale arbejdsgrupper over en sandwich.  

Hvad tager vi med fra dagen i dag?

Fælles opsamling v. konsulent Hanne Marie Knudsen.

13.00 Afslutning og kom godt hjem 

Tilmelding til seminar d. 20. september, 2017:

Navn: 

Stilling:

Skole/Bibliotek/Kommune: 

E-mail:

Indsendes senest fredag d. 15. september

til Tine Lindgren på e-mail: tlind@frederikssund.dk 

mailto:tlind@frederikssund.dk

