
                          
 
Brev til skolerne 

LæseHelte – coming up 
 
VidensBy Sønderborg og Biblioteket Sønderborg har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsens 
udviklingspulje for Folkebiblioteker og PLC til at gennemføre et forløb for børn på 4. årgang i 
skoleåret 2018/2019. 
 
Hvad handler det om? 
Det handler om at finde ud af, om vi kan uddanne og motivere børn på 4. årgang til at dele ud af 
deres læselyst til andre børn (jævnaldrende eller yngre). 
Undersøgelsen Børns Læsevaner 2017 viste at færre børn læser af lyst, og at deres primære kilde til 
læselyst er deres venner (og deres mor). 
Vi vil gerne undersøge om vi kan udvide den smittekompetence gennem et læseambassadørkorps, 
hvor børn anbefaler til deres kammerater. 
 
Hvordan er projektet bygget op? 
Man tilmelder 4. årgang og vælger 6-8 elever, der kan lide at læse, men som især kan lide at 
formidle eller kunne være gode til det. Tilsammen udgør de skolens LæseHelte team. 
Teamet skal deltage i en række workshops og tilknyttes en børnebibliotekar. Bibliotekaren besøger 
eleverne og skolen 2 gange i efteråret og 2 gange i foråret. Vedkommende danner relationer, 
fanger deres ideer og igangsætter aktiviteter. 
Der kan evt. aftales en række fokusområder med skolens koordinator, hvis I ønsker det. 
 
LæseHelte får: 

 2-3 fælles workshops i Multikulturhuset (september uge 37 (Kasper Sørensen fra 
fortællekunsten), januar (?) og juni (?)) 

 Får 4 besøg af deres faste børnebibliotekar, der understøtter, hjælper, inspirerer til at lave 
aktiviteter på skolen min. 2 gange i efteråret og min. 2 gange i foråret.  

 Der arbejdes med formidlingskompetencer, idegenerering og historiefortælling. 

 Mulighed for at prøve deres ideer af i virkeligheden og en hoodie med LæseHelte logoet:). 
 
Skolen får: 

 En gruppe elever der kan understøtte eller måske udvide de læselyst initiativer skolen 
allerede har igangsat. 

 Mulighed for at afprøve nye læselystinitiativer i en aldersgruppe, der stadig læser meget.  

 Tæt relation til en af børnebibliotekets medarbejdere. 

 Og forhåbentlig flere lystlæsere, der deler deres oplevelser med hinanden. 
 
 



Hvad skal skolen bidrage med? 
 

 Udvælgelse af de elever der skal være med i Ambassadørkorpset (nogle der kan lide at 
formidle, har lyst til det og som læser). 

 Koordinering med den bibliotekar der tilknyttes LæseHelte gruppen (en lærer, en PLC 
medarbejder, en læsevejleder el. lign. Det er op til skolen selv). 

 Deltagelse fra koordinatoren i et opstartsmøde, gerne i de fælles workshops og evt. i en 
afsluttende evaluering. Men projektet har primært fokus på elevernes oplevelser og 
erfaringer.  

 
Hvor mange kan være med? 
6 skoler kan deltage 
Hver skole kan deltage med 6-8 elever fra 4 årgang 
 
Hvordan kommer vi med i projektet? 
Send en mail til projektleder Dorte Larsen, dlar@sonderborg.dk 
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