Bibliotekscases
Varde Bibliotek
I Varder vækker resultatet over undersøgelsen begejstring. Her har biblioteket allerede gjort rigtig meget
for at motivere børn til at læse:
”På Varde bibliotek har vi haft stor fokus på at øge børns læselyst og færdigheder. Vi har en række tilbud til
børn eksempelvis vores biblioteksorientering til alle anden klasser i Varde kommune. Her får hver enkelt
niårige elev mulighed for at få et lånerkort til biblioteket. Det er en rigtig god ordning, som giver børnene
lyst til at læse og fordybe sig.
Et andet eksempel er klassefighten, for 1 – 6 klasserne. Den klasse der læser mest over sommeren vinder
en klassefest. Det har været en bragende succes hvor 40 klasser deltog og der blev læst 461.360 sider.
Her på biblioteket har længe vist at de øgede læsefærdigheder som biblioteket giver har en enorm
betydning for den enkelte i hans eller hendes uddannelsesvalg – nu kan vi med rapporten i hånden
konstatere at det har stor betydning i det nationale regnskab. Det er en god forretning at investere penge i
børn kulturelle udvikling herunder læsefærdighederne. ”
Kontakt: May-Britt Diechmann, Varde Bibliotek, tlf. 21339902
Hørsholm Bibliotek
I Hørsholm er der i flere initiativer i gang for, at motivere børn til en øget læselyst.
”Vi er på Hørsholm bibliotek meget opmærksomme på vores ansvar for børns læselyst og læsefærdigheder.
På biblioteket har vi et meget stærkt samarbejde med de kommunale skoler og daginstitutioner.
Et vigtigt flagskib i den sammenhæng er vores Bogkuffertforløb. To bibliotekarer fra biblioteket tager hvert
år ud til alle femteklasser og præsenterer dem for små fortællinger fra aktuelle bøger der passer til deres
alder. Fokus er dialog og svaret på ”Dør hun så..?!?” er ”Ja, det må du selv læse dig til”. Det afsluttes med
et forfatterarrangement hvor børnene får lov til at stille spørgsmål til en af de forfattere hvis bøger de er
blevet præsenteret for. 7.klasserne får en lignende præsentation, hvor vi oplever at fange en interesse for
læsning som er ved at forsvinde i den alder. Vi oplever at det fanger, at vi er der personligt - to minutters
live formiling giver ti gange mere end en bog på reolen.
Noget andet vi ved har stor effekt er vores bogkasser. Bogkasserne er en ordning hvor skoler,
daginstitutioner mv. kan bestille bogkasser som har et specielt tema indenfor skøn- og faglitteratur. Hvis
f.eks. 2.B på Hørsholm skole skal have temauge om naturen så sammensætter vores Børnebibliotekarer
simpelthen en kasse der indeholder de bedste bøger på det område.
Vi åbnede et ombygget og nyindrettet et attraktivt børneområde for tre måneder siden som har ført til en
stigning i børneudlånet gennem besøg fra borgere og ikke mindst daginstitutioner hvor vi har minimum 3
anmeldte besøg om ugen. Vi tror på at børn og forældre skal møde litteraturen tidligt og ofte for at blive
dygtige læsere. Det oplever vi at det nyindrettede område som er åbent 8-22 hver dag bidrager til sammen
med fast højtlæsning hver torsdag. Som noget nyt samarbejder vi med Familieiværksætterne om et forløb
om højtlæsning for nybagte forældre.
Vi er meget glade for at rapporten bekræfter os i at biblioteket løfter en stor opgave på
uddannelsesområdet og biddrager med 2 mia. kroner. Det glæder vi os til at bidrage endnu mere til i
fremtiden. ”
Kontakt: Morten Skovvang, Center for Kultur og fritid, Hørsholm, tlf. 48495777
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