Läsår 19/20 Hösttermin
Erbjudanden till all personal inom
SKOLA, F-3
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Vad är Eskilstuna kommuns Lässatsning?
Eskilstuna kommuns Lässatsning har som syfte att öka flickors och pojkars lust att läsa.
Målet är att barn ska utveckla goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen stimulerar,
uppmuntrar och stärker barn till läsning. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för
barnen.
Det långsiktiga målet är att barnet ser sig själv som en läsande person, med tilltro till sin
egen förmåga.
För vilka?
Totalt nås cirka 11 000 barn av Lässatsningen varje år. Närmare bestämt alla elever i omkring
30 skolor med fem tusen elever, från förskoleklass till och med årskurs 3, och ett 90-tal
förskolor, med sex tusen barn. Även på fritiden möter barn Lässatsningen som tillsammans
med folkbiblioteken genomför läsfrämjande aktiviteter, bland annat lovverksamhet,
författarbesök och Sommarboken.
Lässatsningen riktar sig även till all pedagogisk personal i förskolan, skolan, skolbiblioteken
och på fritidshemmen.
Av vem?
Ett lästeam bestående av fem erfarna bibliotekskonsulenter arbetar med Lässatsningen och
är anställda av Eskilstuna stadsbibliotek. Lässatsningens arbete utvecklas i nära samarbete
med representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Lässatsningens maskotar, Brum och Fnisse. Illustratör: Cecilia Johansson.
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Erbjudande till all personal, F-3.

Välkommen till Läslustträff på Stadsbiblioteket
Boktipsarträffarna byter nu namn och blir Läslustträffar.
Precis som tidigare kommer du få tips på nyutkommen barnlitteratur och få tillfälle att träffa kollegor
från andra verksamheter. Nu får du dessutom chansen att ta del av ytterligare delar från
Lässatsningens verksamhet. Lässatsningens konsulenter, både från fritidsspåret, förskolespåret och
skolspåret, finns på plats för att svara på dina frågor. Du bestämmer själv om du vill medverka under
förmiddagen eller eftermiddagen.

När: onsdagen den 18 september kl. 8.30-11.00 eller kl. 14.00-16.30. Tema: läsmiljöer.
Utöver boktips och inspiration till hur din verksamhet kan arbeta för att skapa attraktiva läsmiljöer
finns det möjlighet för dig att lära dig mer om bland annat Lässatsningens Blue-bots
(programmering), hur du använder dig av Bokcentralen, få veta mer om hur Lässatsningen arbetar
kring Bebisbibblan (läsfrämjande arbete för de yngsta barnen) och få tips på hur du med enkla medel
kan arbeta aktivt med läsning.

Var: Eskilstuna stadsbibliotek, Gunborg Nymans rum
Anmälan: maila lassatsningen@eskilstuna.se Kom ihåg att ange om du vill komma på
förmiddagen eller eftermiddagen.
Save the date: kan du inte medverka detta datum? Du får en ny chans torsdagen den 27
februari 2020. Inbjudan skickas ut med vårterminens erbjudanden.
Välkommen!
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Erbjudande till förskoleklass

Bokskola med Brum och Fnisse
Eskilstuna kommuns Lässatsning, i samarbete med Eskilstuna stadsbibliotek, vill bjuda in alla barn i
förskoleklass till ett inspirerande besök på sitt närmsta bibliotek.
Under besöket får klassen en visning av biblioteket, lära sig mer om hur man hittar på biblioteket och
hur man ska behandla böckerna för att de ska hålla längre. Alla barn får också med sig bland annat en
egen bok hem vid besöket och information om biblioteket att visa sina vuxna.
När: Våren 2020, mars-maj. Ytterligare information om bokning o.s.v. kommer att mailas ut under
februari månad 2020.
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Erbjudande till årskurs 1

Föräldramöte på stadsbiblioteket / Läsfest
Under vårterminen 2018 bjöd Lässatsningens konsulenter, tillsammans med fyra klasslärare, in elever
och deras vuxna till Eskilstuna stadsbibliotek för ett informellt föräldramöte. Temat var vikten av
läsning. Vi öppnar nu upp för fler klasser att ha ett föräldramöte, under sen eftermiddag, på
Stadsbiblioteket. Konceptet sker i nära samarbete mellan Lässatsningen och respektive klasslärare.
Under föräldramötet:




Berättar någon av Lässatsningens konsulenter om vikten av att läsa och högläsa i hemmet
Elever (och de målsmän som önskar) får lånekort
Böcker lånas

Vid frågor eller intresseanmälan: maila lassatsningen@eskilstuna.se Ange ”Föräldramöte” i
ämnesraden.
Föräldramötena fördelas i mån av tid.
Välkommen in med din intresseanmälan!
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Erbjudande till årskurs 1

Lär känna varandra genom högläsning
Boken skickas till alla klasslärare i årskurs 1 vid terminsstart
Vid terminsstart hösten 2019 får alla klasslärare i årskurs 1 ett exemplar av boken Jag och alla av Ylva
Karlsson och Sara Lundberg. Du behöver inte anmäla att du vill ha boken, den skickas från
Lässatsningen till alla skolor och lärare i årskurs 1.
Jag och alla
Jag och alla är en stämningsfull bok som lämpar sig väl för boksamtal, arbete med värdegrund och
samtal kring diskrimineringsgrunder. Varje uppslag handlar om ett barn, dess liv och tankar. Denna
bok passar extra bra att läsa vid skolstart då eleverna ofta funderar kring sin egen identitet. Boken
kan också uppmuntra funderingar kring hur eleverna vill ha det tillsammans i klassen och hur skulle
det kännas att vara någon annan. Ni kan tillsammans både boksamtala och arbeta aktivt kring denna
bok. Ett förslag är göra en egen bok om ”Jag och alla i vår klass”. Du har säkert många egna idéer till
att arbeta kreativt utifrån boken!
Vinn ett författar- och illustratörbesök
Vill du och din klass träffa författaren och illustratören bakom Jag och alla i ert klassrum? Maila ett
foto som visar hur din klass arbetat med boken till lassatsningen@eskilstuna.se så är ni med i
utlottningen av ett författar- och illustratörsbesök. Skriv ”Jag och alla” i ämnesraden.
Författarbesöket kommer ske torsdagen den 14 november 2019.
Välkommen in med ert bidrag!
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Erbjudande till årskurs 2

Kick-start! Läsprojekt för årskurs 2
Anmäl din årskurs 2 till en läsande höst- eller vårtermin och vinn ett författarbesök
Kick-start går ut på att dina elever läser lättlästa böcker under terminens gång för att sedan rösta
fram sina tre favoritböcker. De cirka 20 lättlästa böckerna introduceras vid ett klassbesök på
Stadsbiblioteket. Böckerna är en gåva från Lässatsningen till klassen och behöver inte lämnas tillbaka.
Tillsammans läser ni också högläsningsböckerna om Frallan under terminen, även dessa är en gåva
från Lässatsningen.
Vinn ett författarbesök
Alla klasser som röstar fram sina favoritböcker och lämnar in en röstsedel är med i utlottningen av ett
författarbesök av författaren Sara Ohlsson, som skrivit böckerna om Frallan. Klassbesöket sker i den
vinnande klassens klassrum torsdagen den 5 december (under morgon/förmiddag).
Anmäl din klass via: lassatsningen@eskilstuna.se (ange ”Kick-start” i ämnesraden).
Alla klasser i årskurs 2 är välkomna att anmäla sig till Kick-start. Hälften av klasserna medverkar
under höstterminen, den andra hälften under vårterminen. Observera att ni inte är anmälda förrän
ni får ett bekräftelsemail.

Välkommen att anmäla din klass!
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Erbjudande till årskurs 3

Författarbesök – årskurs 3

Eskilstuna kommuns Lässatsning erbjuder alla årskurs 3 ett författarbesök. Alla bokningar sker via
Författarcentrum. Författarcentrum kommer kontakta den som står som kontaktperson för
Lässatsningen på respektive skola i början av höstterminen för mer information om bokning o.s.v.
Författarbesöken kommer genomföras under november 2019, v. 45-49.
Önska mellan flera olika författare
Läsår 19/20 kommer flera olika författare besöka skolorna (en författare per skola) och det kommer
finnas möjlighet att önska mellan de olika författarna som erbjuds.
Inför författarbesöket
En tid före författarbesöket kommer en boklåda med titlar skrivna av författaren skickas ut till
klasserna. För att författarbesöket ska bli så givande som möjligt är det viktigt att eleverna läst, och
gärna funderat kring, någonting skrivet av författaren.
Viktigt att statistik skickas till oss
Det enda vi vill ha i gengäld för detta kostnadsfria författarbesök + gåvoböcker är att du skickar
statistik på hur många elever som deltog under författarbesöket till oss. Statistiklapp följer med
gåvoböckerna, det går också bra att maila in statistiken till oss. Svara också på den enkät
Författarcentrum mailar ut till alla klasser som tagit emot en författare.
Kontakt på Författarcentrum:
Fredrik Lagerqvist, fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se

8

Erbjudande till F-3

Dela ut gratis gåvoböckerböcker under ett föräldramöte
Informera om högläsningens betydelse i hemmet
Kommer du att hålla i ett föräldramöte under höstterminen? Vill du under det föräldramötet berätta
om högläsningens betydelse i hemmet? Då kan du få gåvoböcker att ge till vårdnadshavare för att ta
med hem och läsa för sitt eller sina barn. Böckerna som delas ut är helt kostnadsfria och ska inte
lämnas tillbaka, de är en gåva till familjen från Lässatsningen. Du kommer också få ett
informationsblad om högläsning som ska delas ut ihop med boken.
För att få böcker:
Maila till lassatsningen@eskilstuna.se Ange vilken skola du arbetar på och när föräldramötet kommer
hållas. Ange hur många elever som går i din klass och ungefärlig läsnivå (alla elever får samma titel).
Om vissa vårdnadshavare inte medverkar under föräldramötet kan böckerna istället delas ut under
utvecklingssamtalen.
Böckerna skickas till skolan via Internservice. Privata och fristående skolor står själva för att hämta
böckerna på Eskilstuna stadsbibliotek.
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Erbjudande till skolbiblioteken:

Erbjudanden till personal på skolbibliotek


Kura gryning
När det är som mörkast i våra nordiska länder tänder vi ljus och högläser tillsammans, (v. 46).
I år är temat Hjältar i norden. Boken som har valts ut för barn är Pippi Långstrump av Astrid
Lindgren. Bjud in elever, en hel klass eller hur många du vill till en mysig lässtund på ditt
skolbibliotek! För att underlätta har Lässatsningen köpt in ett exemplar av boken till alla
skolbibliotek. Boken kommer att skickas till skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig. För mer
information om Kura gryning: http://www.nordisklitteratur.org/se



Nätverksträff för skolbibliotekarier/skolbiblioteksansvariga
I september ses vi för en nätverksträff på Internationella Engelska Skolans skolbibliotek där
skolbibliotekarie Linda Ahrling arbetar. Save the date: torsdag 26 september, kl. 15-16.30
(ca). En separat inbjudan kommer att skickas ut vid terminsstart.



BTJ:s bokutställning
Förlagen, via BTJ, skickar nyutgivna böcker till Lässatsningen. Om du, eller ditt arbetslag,
behöver inköpsstöd eller inspiration är du/ni varmt välkommen att boka tid för att bläddra i
böckerna. Har du ett skolbiblioteksråd eller elever från skolan som du vill ta med är det extra
välkommet! Maila lassatsningen@eskilstuna.se för att boka tid.
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Erbjudande till Fritidshemmen

Erbjudande till personal på fritidshemmen


Heldagsworkshop om muntligt berättande med Johan Theodorsson – dramapedagog,
scenkonstnär och genuspedagog. Muntligt berättande, drama och lek kan bli en viktig del i
det pedagogiska arbetet med t.ex. språk och kommunikation på fritidshemmen. Vill du ha
inspiration och idéer till kraftfulla pedagogiska verktyg är denna workshop något för dig!
Save the date: onsdagen den 9 oktober, heldag.
Separat inbjudan kommer att mailas ut via Lässatsningens kontaktpersoner under augusti
2019.



Lovverksamhet på Eskilstuna stadsbibliotek:
På Stadsbiblioteket och filialer sker årligen många programpunkter som riktar sig till bland
annat era elever, exempelvis under loven. Se Eskilstuna stadsbiblioteks hemsida för aktuella
program: https://bibliotek.eskilstuna.se
Varmt välkomna till biblioteket med era elever!



Låna en boklåda från Bokcentralen:
Via Bokcentralen kan du som pedagog låna en boklåda till ditt fritidshem. För mer
information: https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/bokcentralen-skola
Du behöver ett pedagogkort för att låna. Det får du på Stadsbiblioteket eller genom att skicka
en förfrågan till bokcentralen@eskilstuna.se Vi behöver ditt namn, din e-postadress och
namnet på din skola. Lånetid: sex veckor med möjlighet till omlån.



Boksamtalscirkel – se nästa sida (12).
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Erbjudande till personal
på Fritidshemmen

Boksamtalscirkel – arbeta aktivt med läsning
Genom att samtala om det man har läst fördjupar man sin förståelse av texten, sig själv och sin
omvärld. Men hur gör man det? Vill du lära dig mer om hur man kan aktivera elevernas tänkande i
läsande aktiviteter? Hur man kan tänka kring valet litteratur? Och hur man skapar läsglädje? Då är
den här boksamtalscirkeln något för dig.
Vi kommer att utgå från Adrienne Gears bok Reading Power – aktivera elevernas tänkande när de
läser. Efter avslutad kurs kommer alla deltagare att få ett eget exemplar av boken samt ett bokpaket
med skönlitterära böcker som passar bra att samtala om.
Under kursens gång kommer du att få konkreta tips på hur du kan arbeta med aktiv läsning i din
barngrupp. Ditt deltagande i boksamtalscirkeln kommer att medföra att du gör vissa förberedelser
mellan träffarna.

När: Onsdagen 2 oktober kl. 9-11.30
Tisdagen 5 november kl. 9- 11.30
Tisdagen 3 december kl. 9- 11.30

Var: Gunborg Nymans rum, Stadsbiblioteket
Anmäl dig senast 20 september till: lassatsningen@eskilstuna.se
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om du inte fått svar inom två
vardagar, prova att maila igen
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Erbjudande till årskurs 1-3.

Lässatsningen erbjuder bokat besök på Stadsbiblioteket tillsammans med din
klass, 1-3.
Välkommen att boka tid för bokprat samt en visning av barn- och ungdomsavdelningen på
Stadsbiblioteket. Besöket tar cirka en timme. Passa gärna på att ordna lånekort till eleverna inför
besöket!

Gäller ÅK 1-3. Besöken fördelas i mån av tid.

Boka via epost: lassatsningen@eskilstuna.se

Välkommen att boka tid!
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Erbjudande till all personal, F-3.

Lässatsningen erbjuder:
Introduktion till Legimus och talböcker
Skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig kan registrera elever med läsnedsättning så de får fri tillgång
till Legimus utbud av talböcker. Lässatsningens konsulenter finns tillgängliga, via skolans
skolbibliotek, för att informera och hjälpa till med de frågor som kan finnas kring Legimus och
talböcker.
Boka tid (skolbibliotekarie/skolbiblioteksansvarig på skolan måste närvara) via:
lassatsningen@eskilstuna.se

Frågor och information, kontakta:
Camilla Lord, camilla.lord@eskilstuna.se 0737-65 17 09

Välkommen att boka tid!
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Erbjudande till all personal, F-3.

Låna böcker till klassrummet/skolan via Bokcentralen
I läsfrämjande syfte erbjuder Bokcentralen på Eskilstuna stadsbibliotek lån av boklådor med
skönlitteratur och en del faktaböcker som komplement till skolornas mediebestånd. Ett
mångspråksbestånd håller på att byggas upp där du bland annat kan låna böcker på arabiska,
somaliska, polska, finska, romani, nypersiska, kurdiska, albanska, syriska m.fl. språk.
Hur lånar du?
Du behöver ett speciellt pedagogkonto för att låna. Det får du på Stadsbiblioteket eller genom att
skicka en förfrågan till bokcentralen@eskilstuna.se. Vi behöver ha ditt namn, din e-postadress och
din skola.
Gå sedan in på bibliotekets webbplats och för att se vad du kan låna:
https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena/bokcentralen-skola1

Lånetid
Du får låna en boklåda i taget per klass. Varje boklåda innehåller cirka 40 böcker. Lånetiden är sex
veckor med möjlighet till ett omlån på ytterligare sex veckor.

Bokleverans
Boklådor till kommunala skolor skickas via Internservice. Övriga skolor ordnar transport själva. Det
kan ta upp till 14 dagar från beställningen tills lådan skickas ut, så tänk på att vara ute i god tid.
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Erbjudande till all personal, F-3.

Visning av BTJ:s Bokutställning

Vill du få möjlighet att bläddra i några av årets nyutkomna böcker? Vill du få en chans att träffa
bibliotekskonsulenter för en liten pratstund kring böcker och kanske få ett eller annat boktips? Kom
på vår bokvisning!
Vi erbjuder alla intresserade att komma till Stadsbiblioteket för att ta del av BTJ:s bokutställning, då
vi plockar fram alla visningsexemplar som skickats till oss under året. Här finns allt från pekböcker till
ungdomsböcker, från faktaböcker till skönlitterära böcker. Passa på att komma och provläsa dem i
lugn och ro och bredda din litteraturkännedom. Personal från Lässatsningen kommer att finnas på
plats under hela dagen för eventuella frågor och önskemål om boktips.

När: Onsdagen den 27 november, drop in mellan kl. 9-17.
Var: Gunborg Nymans rum, Eskilstuna stadsbibliotek.
Ingen anmälan, kom när du vill!
Om du inte har möjlighet att komma under just denna dag finns möjlighet att boka in ett besök då
det passar dig. Kontakta lassatsningen@eskilstuna.se
Välkommen!
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Kontaktuppgifter:
Bibliotekskonsulenter, Lässatsningens skolspår (F-3):
Camilla Lord, 073-765 17 09
camilla.lord@eskilstuna.se
Ylva Lindholm, 072-977 73 79
ylva.lindholm@eskilstuna.se

Camilla Lord och Ylva Lindholm

För ytterligare tips och information, följ oss gärna på våra sociala medier:
Blogg: Eskilstuna kommuns Lässatsning
https://lassatsningen.wordpress.com/
Facebook: Eskilstuna kommuns Lässatsning
https://www.facebook.com/lassatsningen/
Instagram: eskilstuna_kommuns_lassastning
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