Pressmeddelande 2017-10-20
Författare på besök inspirerar barn och elever till
läsupplevelser!
Skolan och biblioteket i Forshaga kommun vill få upp elevers intresse för litteratur
och läsande, språk och skrivande med hjälp av författarbesök och läsvecka/läsveckor.
Mellan den 23 och 27 oktober kommer alla elever i åk 1-9 för åttonde året i rad att få
besök av författare.
Förskoleklasserna får besök av Malte Hallqvist med föreställningen ”Läslust-Med andra
ord...” i Forshaga Folkes hus den 23-24 okt kl. 10.00. I veckan ser alla elever i åk F-2
Sagan om Miranda, Filip och Hoppet på Wermland Opera.
Inför författarbesöken har klasserna förberett sig genom att läsa böcker av författaren
de ska träffa. I år är det Malin Stehn, Peter Gissy, Lena Ollmark och Magnus Ljunggren
som kommer på besök för att berätta om sig själva, sina böcker och om hur det är att
vara författare.
– Att få träffa författaren bakom boken man läst ger en extra skjuts åt läsintresse
eller skrivandet. Vi vet sedan tidigare år att många elever pratar om besöken länge
efteråt och vill läsa allt av ”sina” författare, säger Sara Carlsson, barnbibliotekarie.
Det ger en extra skjuts i läsande och skrivande när elever får veta hur författarna
hittat inspiration till en rolig, intressant eller spännande bok.
I anslutning till författarbesöken har skolorna läsdagar, hel läsvecka eller flera
läsveckor. På Lärcenter innebär det t.ex. att alla teoretiska lektioner under veckan
ägnas åt läsning. Tyst läsning på egen hand, högläsning, ljudböcker, samtal om böcker,
tipspromenader, film, bloggande, recensioner, boktips m.m.
Media är välkomna att delta under läsveckan och författarbesöken på de olika
skolorna i kommunen, ta bara kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan.
Kontakt:
För läsveckan på Lärcenter:
Nathalie Bozon-Yngvesson, språklärare/utvecklingspedagog på Lärcenter
För läsveckorna på Skivedskolan vecka 45-46:
Elsy Ihlberg, utvecklingspedagog
För läsveckan på Grossbolsskolan:
Elin Selvin, utvecklingspedagog
För läsdagarna på Dejeskolan:
Pernilla Johansson, utvecklingspedagog
För författarveckan:
Sara Carlsson, bibliotekarie, 054- 17 22 22
Margaretha Gunnarsson, bibliotekarie, 054- 17 23 56
Ann Brüngel, kultursamordnare för skolan 054-172241
Josefin Berger, kulturchef 054-172005
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