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ERBJUDANDEN TILL FÖRSKOLOR

Vad är Eskilstuna kommuns Lässatsning?
Eskilstuna kommuns Lässatsning har som syfte att öka barns 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, från förskoleklass till och med årskurs 3, och ett 90-tal förskolor. 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 med 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.

Uppföljning: Boken som ögonöppnare – En normkreativ lässtund
Var du på föreläsningen ”Boken som ögonöppnare” den 4 april? Nu får du chansen att fördjupa
kunskaperna ytterligare, samtidigt som du får diskutera och arbeta praktiskt med ämnet!
Kristina Henkel återvänder till Eskilstuna för en fördjupande handledning/workshop. Där får ni
praktiska tips och idéer, samt hitta gemensamma strategier för hur ni kan arbeta normkreativt med
böcker i förskolan. Henkel berör även uppdraget i nya läroplanen för förskolan och fyller på
kunskaperna kring normer ytterligare. Tid för diskussion utlovas!
Innehåll:




Normkreativ bokanalys
Normkreativa frågor till boksamtal
Praktiska tips och idéer för förändring!

Innan handledningsträffen analyserar du själv 3-5 bilderböcker utifrån ett normkritiskt perspektiv, om
du vill kan du använda checklistan du fick under föreläsningen. Sedan läser du böckerna i din barngrupp
och tränar på att ställa normkreativa boksamtalsfrågor.
”Böcker ger oss möjlighet att resa i nya världar med nya perspektiv och möjligheter. Normkreativitet
handlar om att se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper.” -Kristina
Henkel

När: 16 sep kl. 8.30-10.30 (Fullt!) eller 8 okt kl. 8.30-10.30
Var: Gunborg Nymans rum, Stadsbiblioteket

Skicka din anmälan senast 2 september. OBS! Endast öppet för de som gick på
föreläsningen Boken som ögonöppnare den 4 april 2019. Endast 25 platser, först till kvarn!
Epost: 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.

Välkomna!

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
Skicka din anmälan senast 4 september till lassatsningen@eskilstuna.se

Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två
arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

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.

Välkomna!

Nätverksträffar - förskolebibliotek
Har din förskola ett förskolebibliotek? Eller håller din förskola på att bygga upp ett förskolebibliotek?
I så fall är detta något för dig.
Vi får många frågor från pedagoger som jobbar på förskolor med förskolebibliotek och vi märker att
intresset är stort. Därför vill vi nu bjuda in er till nätverksträffar där
vi pratar om allt som rör förskolebibliotek och läslust. Detta blir
tillfällen där vi lär av varandra och delar med oss av tips och idéer.

När: Onsdag 25 september kl. 9-11.30
Onsdag 13 november kl. 9-11.30
Var: Gunborg Nymans rum, stadsbiblioteket

Vill du vara med i denna nätverksgrupp?
Anmäl dig senast 13 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.

Välkomna!

Föreläsning med Mahroo Khousravi
Känner du att du vill arbeta med mångspråk men saknar verktyg och kunskaper? Arbetar du på en
mångspråkig förskola och vill ha inspiration till nya arbetssätt som bekräftar och uppmuntrar barnens
språkkunskaper? Eller arbetar du redan aktivt med mångspråk men vill utveckla verksamheten
ytterligare?
Förskolläraren Mahroo Khousravi har skrivit boken Flerspråkighet – Alla barn, alla språk, alla dagar!
Idag arbetar hon som språkutvecklare på Bosgårdens pedagogiska enhet. Under sin föreläsning
kommer hon att berätta om sitt arbete med flerspråkighet och interkulturalitet. Ni får förslag på
konkreta aktiviteter som går att genomföra på förskolan, utan vare sig mängder av planeringstid eller
stora ekonomiska resurser. Detta är en inspirerande metodföreläsning med tydliga kopplingar till
förskolans läroplan och till de förutsättningar som finns i förskolans värld.
”Syftet är att inspirera och ge konkreta exempel på metoder och arbetssätt för att främja och utveckla
flerspråkighet hos alla barn i förskolan, inte bara hos dem med annat modersmål. Mahroo Khousravi
lyckas med råge.” – Eva Lexell Törnblom, Bibliotekstjänst
Utöver denna föreläsning får du även information om vad Lässatsningen och biblioteket kan erbjuda
inom mångspråk.

När: Tisdag 1 okt kl. 8.30-10.30
Var: Contrast, Stadsbiblioteket

Skicka din anmälan senast 17 september.
Epost: 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.

Välkomna!

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 barnens tänkande i läsande aktiviteter? Hur man kan
tänka kring valet av 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. 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.

Välkomna!

Studiecirkeln Bilderbokens mångfald och möjligheter
Vill du utvecklas som pedagog och lära dig mer om hur du kan använda bilderböcker i verksamheten?
Vill du få boktips och möta böcker du kanske aldrig sett tidigare? Eller vill du få en möjlighet att
diskutera läsning och språkutveckling med kollegor från andra förskolor?
Vi erbjuder återigen studiecirkeln Bilderbokens mångfald och möjligheter till förskolepersonal, då den
har varit mycket uppskattad hos tidigare deltagare. Studiecirkeln utgår från Agneta Edwards bok
Bilderbokens mångfald och möjligheter och under våra träffar samtalar vi bland annat om bilderböcker,
läsning, arbetssätt och läsmiljöer. Studiecirkeln är öppen för alla som arbetar i förskolan, men böckerna
vi läser är främst för åldrarna 3 år och uppåt.
Sagt av tidigare deltagare: ”Jag har kommit igång med både bokpåsar, boksamtal och bibliotek tack
vare detta!” ”Jag har mött många olika sorters böcker som jag kanske inte valt själv men som ofta visat
sig vara bra och spännande.” ”Det bästa har varit att få dela upplevelser, tips och idéer med varandra.”

När: Studiecirkeln består av sammanlagt sex tillfällen: tre träffar under hösten och tre under våren. Vi
ses på onsdagar kl. 9.00–11.30. Höstens träffar ligger v. 41, 45 och 49.
Observera: Ditt deltagande i studiecirkeln kommer att medföra att du gör vissa förberedelser inför
träffarna. Du ska läsa en kursbok och bilderböcker, både på egen hand och tillsammans med barn i din
verksamhet, samt tänka och reflektera utifrån ett antal frågeställningar. Kursbok och material
tillhandahålls av Lässatsningen.

Anmäl dig senast 20 september: lassatsningen@eskilstuna.se
Anmälan är bindande! Endast 12 platser, först till kvarn.
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni
inte fått svar inom två arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Välkomna!

Lennart Hellsing 100 år!
Vill du och din barngrupp fira en av Sveriges stora barnboksförfattare med oss?
Den 5 juni 2019 skulle Lennart Hellsing ha fyllt 100 år. Vi har mycket att tacka
honom för vad gäller barnlitteratur, han har bl.a. grundat Svenska
barnboksinstitutet. Lennarts första barnbok gavs ut 1945 och sedan dess har
han påverkat barnlitteraturen i Sverige.
Detta vill vi uppmärksamma genom att skapa en utställning på
Stadsbiblioteket med hjälp av alla Eskilstunas barn!


Varje deltagande grupp får en given vers/rim/sång att arbeta vidare
med och skapa kring. Vi skickar en bok och arbetsmaterial till alla
deltagande grupper.
 V. 45-47 kommer deltagande grupper att få ställa ut sina alster på Stadsbibliotekets
utställningsvägg, det finns även glasmontrar till tredimensionella skapelser.
 Utöver arbetet med den givna versen, arbetar ni självklart med det som passar er barngrupp.
Kanske ett författarporträtt, djupdykning i hans sånger eller varför inte tema rim? Flera böcker
av Lennart Hellsing finns på biblioteket. Kom gärna på besök och låna, eller kontakta
bokcentralen@eskilstuna.se för att beställa.
 I samband med utställningen lottas ett bokpaket med Lennart Hellsings fräscha nyutgåvor ut
till 4 av de deltagande förskolorna.
OBS! På grund av begränsat utrymme kan varje grupp ställa ut ett verk av storleken A2, gärna stående.
Låter detta spännande? Vill du och din grupp delta? Anmäl er via epost: lassatsningen@eskilstuna.se
Max 20 platser, först till kvarn.
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte får svar inom två
arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Välkomna!

Kura Gryning
11-17 november är det nordiska litteraturveckan där högläsning ligger i fokus. Under veckan läses
ett antal utvalda böcker i alla nordiska länder samt Baltikum. Årets tema är: fest i Norden.
Den valda boken för de yngre barnen är Pippi Långstrump. Det finns många böcker om Pippi och
självklart anpassar vi nivån efter den aktuella barngruppen.

Lässatsningen vill såklart vara en del av detta och bjuder därför in förskolegrupper till högläsning på
stadsbiblioteket. I en mysig och stämningsfull miljö läser en bibliotekarie boken tillsammans med
barnen.
När: 11-17 november kl. 9.00-10.00
Var: Tusen sagors rum, stadsbiblioteket

Anmäl dig senast 1 nov.

lassatsningen@eskilstuna.se
Ange i din anmälan vilken av dagarna ni kan komma och hur gamla barnen är
som deltar.
Max antal barn per tillfälle, 20 st.
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två
arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Välkomna!

Språkutvecklande teater med Teater Rita Prick
Arbetar du i en prioriterad stadsdel?* Då är detta erbjudande för dig!

Teater Rita Prick åker återigen på turné tillsammans med Lässatsningen!
Denna gång framför hon en nyskriven teater fritt tolkad utifrån en bilderbok,
speciellt anpassad till barn med ett annat modersmål än svenska.
I samband med föreställningen får förskolan ett exemplar av boken att
arbeta med i förväg för förförståelsens skull, och barnen får en varsin
bokgåva att ta med sig hem.
Passar bäst för barn 3-5 år.
När: Måndag-torsdag v. 46, v. 48 och v. 50, kl. 9.30 och 13.
Var: På er egen förskola, Rita Prick behöver endast en vägg att spela
framför.

Maila in anmälan av er barngrupp senast den 18 oktober. Obs! Meddela antal barn i mailet, samt
namn och telefonnummer till en person som Rita Prick kan kontakta.
Epost: lassatsningen@eskilstuna.se
Endast 24 föreställningar, först till kvarn gäller och tid tilldelas av Lässatsningen. Kolla gärna med era
kollegor på förskolan om fler avdelningar kan titta samtidigt och ange det i mailet.
Anmälan är bindande, vid avbokning erbjuds ej en ny tid!
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail.
Välkomna!

*Fröslunda, Brunnsbacken, Nyfors, Skiftinge, Årby, Lagersberg, Råbergstorp och Stenby

Studiebesök på Salvägens förskola
I den nya läroplanen för förskolan står det:
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom
att lyssna på högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Lpfö 18
Att bygga upp en stimulerande miljö som bjuder in till läsning kan kräva lite inspiration. Därför bjuder
vi nu in er till ett studiebesök på Salvägens förskola.
Salvägens förskola har ett eget förskolebibliotek men har även böcker och läsmiljöer ute på
avdelningarna. Vi kommer att titta på dessa för att samla på oss inspiration, tips och idéer kring hur
man kan bygga en stimulerande miljö som lockar till läsning i förskolans verksamhet.

När: Onsdag 20 november kl 8.30-10.30
Var: Salvägens förskola
Anmäl dig senast 8 november till lassatsningen@eskilstuna.se
Max antal 15 personer
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två
arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Välkomna!

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, stadsbiblioteket
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

Välkomna!

APT på stadsbiblioteket
Jobbar din förskola med högläsning och litteratur men vill ha tips och idéer på hur ni kan komma
vidare i ert arbete? Då kan ni boka in ett APT på stadsbiblioteket.
En bibliotekskonsulent är med på hela eller på en del av mötet. Fokus kommer att ligga på läsning
och läslust. Det exakta innehållet tas fram i samråd med förskolechef.
Exempel på saker vi kan prata om:
-

Hur kan vi nå läroplanens mål genom läsning?
Hur kan vi arbeta tematiskt med litteratur?
Hur förmedlar vi vikten av läsning till vårdnadshavare?
Hur ska vi välja böcker?
Hur kan vi göra böcker tillgängliga för barnen via tex läsmiljöer?
Hur kan vi samarbeta med biblioteket?
Hur ökar vi barnens läslust?

Har du frågor eller vill boka in ett APT på stadsbiblioteket, maila: lassatsningen@eskilstuna.se
Besöken fördelas i mån av tid.
Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte fått svar inom två
arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Välkomna!

Föräldramöte på Stadsbiblioteket
Vill ni testa något nytt inför nästa föräldramöte? Vill ni inspirera och peppa föräldrarna att läsa mer
med sina barn? Då är ni välkomna att boka ett föräldramöte på stadsbiblioteket!
Temat för föräldramötet är vikten av läsning och konceptet sker i nära samarbete mellan
Lässatsningen och respektive förskolepersonal.
Under föräldramötet:
·

Berättar någon av Lässatsningens konsulenter om vikten av att högläsa i hemmet, samt ger
boktips.
· Vårdnadshavarna får lånekort.
· Böcker lånas.
Ni får naturligtvis fylla på med eget innehåll från er verksamhet.

Boka via epost: lassatsningen@eskilstuna.se
Föräldramötena fördelas i mån av tid.
Observera att ni inte är inbokade förrän ni får ett bekräftelsemail. Om ni inte får svar inom två
arbetsdagar, var vänlig och maila igen.

Välkomna!

Högläsning på stadsbiblioteket
Vill du och din barngrupp lyssna till högläsning på Stadsbiblioteket? Är ni nyfikna på våra böcker och
utrymmen? Boka då in ett förskolebesök på Stadsbiblioteket!
Vi tar emot barngrupper i alla åldrar för en visning av barnavdelningen på Stadsbiblioteket. Vi högläser
en bok, berättar vad ni kan göra på biblioteket och visar de olika avdelningarna.

Boka via epost: lassatsningen@eskilstuna.se
Ange ålder på barnen, samt antal.
Besöken fördelas i mån av tid.

Observera att ni inte är anmälda förrän ni får ett
bekräftelsemail. Om ni inte får svar inom två arbetsdagar,
var vänlig och maila igen.

Välkomna!

Introduktion till Bokcentralen
I läsfrämjande syfte erbjuder Bokcentralen på Eskilstuna stadsbibliotek lån av boklådor med
skönlitteratur.
Vad kan du låna?
Boklåda för särskilda åldrar
Varje boklåda innehåller en härlig blandning av bilderböcker.
Lådorna finns för 0-2 år och 3-5 år
Boklådan kan kompletteras med böcker på andra språk samt tvillingböcker.
Boklåda med tema
Varje boklåda innehåller förutom böcker också annat material såsom dockor, spel eller pussel.
Blue-Bot
En låda med sex stycken Blue-bots, handledning och förslag på hur du kan använda dem i
läsfrämjande syfte.
Dessutom finns att beställa:
Babblarnalådan som innehåller böcker; Stora väskan, kom i gång med Babblarna – handledning, I
Bobbos väska, Dadda hälsar på, Var är Babbas saker och
I Babblarnas hus. CD-skiva med Babblarnas första låt, lottospel, figurpussel, plastfigurerna Babba,
Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo och Babblarna tygkasse.
Ajja & Bajja lådan som innehåller böckerna; Språklek med Ajja & Bajja – handlening, Ajja &Bajja, Ajja
& Bajja i parken, Ajja & Bajja ska sova och Ajja & Bajjas ramsor, lottospel, Ajja & Bajjas teater;
innehåller dubbelsidig kuliss och olika saker i papp och Ajja & Bajja mjukisdockor
För att se de olika temana, se Stadsbibliotekets hemsida: https://bibliotek.eskilstuna.se/web/arena
(forts. nästa sida)

Hur lånar du?
Du behöver ett speciellt pedagogkort 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 förskola.
Bokleverans
Boklådor till kommunala förskolor skickas via Internservice. Övriga förskolor 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.

Vill du veta mer om bokcentralen eller komma på besök?

Kontakta:
Kristina Stevanovic, Bibliotekskonsulent, Lässatsningen
072-997 35 09
kristina.stevanovic@eskilstuna.se
Annika Sjöblom, Bibliotekskonsulent, Lässatsningen
072-971 25 99
annika.sjoblom@eskilstuna.se

Lässatsningen erbjuder en KONSTig läspromenad
Välkommen att gå en promenad från Stadsbiblioteket till Gamla museiparken, Kyrkogatan 9. Under
vandringen kommer ni att göra stopp vid olika offentliga konstverk i Eskilstuna kommun. Det finns
litteraturkopplingar till alla stopp längs vägen. Promenaden är 1,1 km lång, men det går lika bra att gå
delar av den.
Instruktionerna till promenaden tillsammans med en karta med konstverken utmarkerade, kort
information om varje konstverk, tips på diskussionsfrågor kopplade till varje konstverk och boktips
finns i en påse som går att låna på stadsbiblioteket samt via bokcentralen.
bokcentralen@eskilstuna.se
Om ni har tillgång till en mobil enhet, smartphone eller lärplatta med en app med QR-läsare, under
promenaden kan ni ta del av QR-koderna som leder till olika klipp. Det går självklart bra att läsa i
pappersform också. Vissa texter finns med i häftet som finns i påsen, andra går att låna på
biblioteket.

Foto: Eskilstuna stadsmuseum

Lässatsningen erbjuder jämförande material
Behöver dina förskolebarn öva på förmågan att jämföra? Låt en klassisk saga möta en modern
version! Vilka lekheter och skillnader kan ni hitta i dessa berättelser – som är skrivna med ett sekels
mellanrum?
Anna Höglunds har i sin nyligen utgivna bok ”Förvandlingen” inspirerats av Elsa Beskows saga ”Tripp,
Trapp, Trull och jätten Dum-Dum”. Genom att läsa dessa båda texter kan du och dina förskolebarn
göra en mängd olika jämförelser. Arbetet grundar sig i Lpfö -98 (reviderad -16) och Lgr -11 (reviderad
-17).

Låna texterna och handledningen från Bokcentralen: bokcentralen@eskilstuna.se

Foto: Pressbild

Foto: Wikipedia

Kontaktuppgifter:
Bibliotekskonsulenter, inriktning förskola:
Kristina Stevanovic
072-997 35 09
kristina.stevanovic@eskilstuna.se

Annika Sjöblom
072-971 25 99
annika.sjoblom@eskilstuna.se

Biträdande enhetschef
Helena Nilsson, 073-765 17 11
helena.nilsson3@eskilstuna.se

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

