
Udviklingsprojektet: Læseløft for de 10-13 årige med frivillige i skoler og biblioteker

Seminar fredag d. 6. april, 2018, kl. 09.30 – 14.30.

Baggrund og formål: 

Udviklingsprojektet ”Læseløft for de 10-13 årige med frivillige i skoler og biblioteker” 
gennemføres af biblioteker og skoler i Frederikssund, Egedal og Herlev Kommuner. 
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og gennemføres i et samarbejde med 
konsulentfirmaet Knudsen Syd. 

Aktørerne arbejder målrettet med rekruttering af frivillige, som tilbydes forskellige 
workshop forløb, hvor de får inspiration til at støtte op om det enkelte barns 
læsetræning og læselyst på biblioteket, i hjemmet og i skolen. Projektet foregår i et 
tæt samarbejde med kommunernes læsekonsulenter og de involverede lokale skoler. 
Arbejdet bygger videre på de igangværende læsetiltag og læsekampagner i 
kommunerne og andre koncepter i relation til Den åbne Skole. 

Dette faglige seminar er et af tiltagene i projektet, hvor vi løbende sikrer en løbende 
videndeling mellem de involverede frivillige, lærere, og biblioteksfolk. Seminaret giver 
bud på, hvordan vi kan motivere børn til at læse mere og blive dygtigere til at læse. Vi 
bliver også præsenteret for forskellige måder at fremme samarbejdet mellem frivillige 
aktører, biblioteker og skoler. Hvad skal der til for at engagere både børn, frivillige og 
biblioteker og skoler.

Deltagere:

Seminaret henvender sig til især frivillige, potentielle frivillige, børnebibliotekarer, 
læsevejledere, PLC ansatte og andre aktører med interesse for børns læselyst. 



Seminar fredag d. 6. april, 2018, kl. 09.30 – 14.30.

Program: 

Kl. 09.00 Morgenkaffe, brød og registrering.

Kl. 09.30 Velkomst v. bibliotekschef Kirstine Lundsgaard, Frederikssund Bibliotekerne

Kl. 09.45 ”Oplevelser og nærvær i læsningen”. V. Lektor Søren Fanø. 

Søren er cand.pæd. i dansk med en master i børnelitteratur og har tidligere været 
ansat på Læreruddannelsen i Aarhus. Søren har deltaget i projekt ”Oplevelse og 
nærvær i litteraturundervisningen” med Nr. Snede Skoles 7.klasses elever og lærere 
sammen med forfatteren Peter Høeg, og er medforfatter på bogen af samme navn.  

Debat

Kl. 11.00 Kort pause

Kl. 11.15 ”Hvordan taler og læser vi med hinanden?” v. Læsekonsulent Jane Birgitte 
Nielsen. 

Jane er læsekonsulent i Frederikssund Kommune og samarbejder til daglig med 
skoleledere, lærere og forældre med henblik på at udvikle børns læsefærdigheder. 

Hun vil tale om, hvad læsning er, og hvilke elementer der har indflydelse på børns 
læsekompetencer. Hun vil komme med eksempler på, hvordan man bedst 
understøtter børnenes læseudvikling og give ideer til konkrete redskaber til det videre 
arbejde med børnene. 

Kl. 11.45 ”Hvordan samarbejder vi med frivillige i skoletiden? V. Pædagogisk leder Kristian 
Løgstrup Amdisen.

Kristian er pædagogisk leder ved Grauballe Skole i Silkeborg Kommune, har startet 
og gennem de sidste tre år været facilitator på et frivilligt projektsamarbejde ind i 
folkeskolen med Ældresagen i Gjern. Udviklingsprojektet har bl.a. medvirket til, at 
skolen har modtaget en 4. plads i danmarksmesterskabet i skoleudvikling. 

Kristian fortæller om erfaringer og opmærksomhedspunkter, når man starter frivillige 
samarbejder ind i en kommunal organisation. 

Debat. 

Kl. 12.30 Frokost.

Kl. 13.15 ”Projekt Læsemakker” 

v. lærer Maria Nexø Grønnegaard, Paradisbakkeskolen i Nexø på Bornholm. 

Projektet startede i foråret 2017 med 11 aktive læsemakkere rekrutteret gennem 
foreningen Aktive Kvinder. Målgruppen er børn i 2. og 3. klasser. 

Debat.



Kl. 13.45 ”Stjernelæser” erfaringer 

Projektets lokale tovholdere Sandra Paldrup fra Herlev, Hanne Lund fra Egedal og 
Mette Sonnenborg, Frederikssund fortæller om de hidtidige erfaringer fra projekt 
”Læseløft for de 10-13 årige med frivillige i skoler og biblioteker”.

Videndeling, debat og kaffe i mindre grupper.  

Kl. 14.15 Opsamling i plenum v. Hanne Marie Knudsen.

Kl. 14.30 Tak for i dag og kom godt hjem v. bibliotekschef Kirstine Lundsgaard. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktiske oplysninger:

Seminariet gennemføres på den hyggelige lille kro syd for Frederikssund: 

Bybjerggaard, Sundbylillevej 42, 3600 Frederikssund.  http://www.bondegaardscafe.dk/

Pris: 750 kr.                                             

Deadline for tilmelding: Tirsdag d. 20. marts, 2018.

Til Tine Lindgreen på mail: tlind@frederikssund.dk. 

Følgende bedes oplyst: navn, emailadresse, stilling, ansættelsessted samt EANnummer til 
elektronisk fakturering. Regning fremsendes efter afholdt kursus. 

http://www.bondegaardscafe.dk/
mailto:tlind@frederikssund.dk&

