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Välkommen till inspirationsdagen

BARNET OCH BOKEN
Vad kan biblioteket göra för små barns
läsvanor?

Tid: Tisdag 25.9.2018 kl. 9:00 – 15:45 (morgonkaffe från 8:30)
Plats: Tammerforshuset, rum Aaria , Universitetsgatan 55, Tammerfors

Målgrupp: barnbibliotekarier, bibliotekspedagoger m.fl. som arbetar med barnbiblioteksverksamhet,
bibliotekschefer och andra intresserade

Under inspirationsdagen får vi höra kunniga föreläsare tala om multilitteracitet, rum och delaktighet för de
minsta på biblioteket, riktlinjer från läskunnighetsforumet och konkreta idéer för läsfrämjande verksamhet.
Vi informerar också om en utvärdering av bibliotekens roll för att främja barns läsande och läskunnighet och
om statsunderstöd för läsfrämjande verksamhet för små barn och deras familjer.

Grunden till goda läsvanor och ett gott språk läggs redan före skolåldern. Hur kan biblioteket stöda och
uppmuntra de små barnen, deras föräldrar och vårdare till att hitta böcker, berättelser och en läsglädje som
blir till en läsvana som bär genom livet? I grupper diskuterar vi erfarenheter, tankar och idéer om vad
biblioteket kan göra. Har du en projektidé? Nu kan du testa den bland kolleger!

Varmt välkommen!

Kostnader
Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. Deltagarna står själva för övriga
kostnader.

Anmälan
Anmäl dig senast 14.9.2018 via denna länk. Meddela också om du vill äta lunch (på egen bekostnad) i
lunchrestaurangen i Tammerforshuset.

Kontakt
Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.
Om frågor kring anmälan och annullering, kontakta planerare Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@avi.fi,
tfn 0295 018 610.

https://link.webropolsurveys.com/S/2FE52AD23DC13969
mailto:susanne.ahlroth@avi.fi
mailto:yvonne.bergholm@avi.fi


BARNET OCH BOKEN
Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?

Tid: Tisdag 25.9.2018 kl. 9:20 – 15:45 (morgonkaffe från 8:30)
Plats: Tammerforshuset, rum Aaria , Universitetsgatan 55, Tammerfors

PROGRAM

8:30 Morgonkaffe (RFV bjuder)

9:20 Välkommen!
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket

9:30 Utvecklingsprogrammet MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje
Alexandra Nordström, doktorand och projektplanerare, Helsingfors universitet

Bensträckare

10:30 Rum för de yngsta: Hur kan vi bygga och hur bör vi vara för att små barn skall känna
delaktighet i biblioteksverksamheter
Lena Jonsson, verksamhetsutvecklare, Biblioteken i Borås

11:45 Riktlinjer för arbetet med läsningen: Rapport från det nationella läskunnighetsforumet
Katarina von Numers-Ekman, lektor i modersmål och litteratur, IB-linjen, Esbo

12:15 Lunch (på egen bekostnad)

13:15 Diskussion om förmiddagens program

13:30 Bibliotekets roll för att främja barns läsning och läskunnighet: RFV utvärderar och beviljar
understöd
Susanne Ahlroth

14:00 Projektet Läspulsen läsfrämjar för olika åldrar: Konkreta program och idéer för bibliotekens
läsfrämjande verksamhet
Anna-Maija Koskimies och Lena Sågfors, bibliotekspedagoger, Vasa stadsbibliotek

14:30 Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?
Diskussion i grupper
Eftermiddagskaffe ingår (RFV bjuder)

15:45 Avslutning

Möjlighet att på egen hand besöka världens enda Muminmuseum i Tammerforshuset!
https://muumimuseo.fi/sv/

https://muumimuseo.fi/sv/

