Stor bokpresentation
Vill du som är pedagog veta mer om bra böcker
för elever i årskurs 6-9?
Enligt Mål för samverkan mellan Stockholms stads förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek,
som antogs av kommunfullmäktige 2007 skall stadsbiblioteket tillsammans med skolor och förskolor
se till att pröva och utveckla olika modeller för samverkan mellan personalen, för gemensam
kompetensutveckling och för arbetet direkt med barn och ungdomar där innehåll, form och
arbetssätt tas fram gemensamt.
Tillsammans vill vi väcka läslust hos eleverna! Från Stockholms stadsbiblioteks håll vill vi också nå
flera skolbarn i det här ärendet.
Nu bjuder vi in till bokpresentationer i större format, där fem bibliotekarier presenterar upp till ett
femtiotal titlar på ett tema, i höst barn- och ungdomslitteratur för årskurs 6-9. Både äldre titlar och
alldeles nya kommer att belysas.
Tack vare läs- och språksatsningen i Stockholms stad får varje deltagare från de kommunala skolorna
med sig ett generöst antal titlar tillbaka till skolan, att direkt ösa över eleverna.
Självklart får ni också med er listor, ordnade ämnesvis!
28 september, kl 15-17 Stadsbibliotekets aula, Odengatan 61D
30 september, kl 15-17 Vinterträdgården, Brommaplans bibliotek
6 oktober, kl 15-17 Spelbomskan, Odengatan 63
13 oktober, kl 15-17. Endast friskolor. Spelbomskan, Odengatan 63
Tilltugg serveras.

Välkomna!
Maria Bylund, Anne Dehaim, Vera Dettmann, Kristofer Gren och Frida Liljeqvist samt Svante Henckel
från Internationella biblioteket

Frågor och anmälan?
Kontakta Marie Johansen, utvecklingsledare Stockholms stadsbiblioteks
barn- och ungdomsverksamhet.
Tel: 08-508 31 013, e-post: marie.johansen@stockholm.se

Arbetar du med andra årskurser?
Oavsett vårt arbetssätt är klasser och skolbarn naturligtvis alltid
välkomna att besöka biblioteket
för att låna.

Fr o m mars i år erbjuder vi bokpresentationer för pedagogerna. Dessa
bokpresentationer planeras och bokas med pedagogerna och kommer igång
ordentligt till hösten. Samla gärna ihop ett lärarlag och planera med bibliotekarierna för en bokpresentation. Om hela skolan eller några av klasserna
håller på med ett särskilt tema kan vi också planera för en bokpresentation
inom detta tema. Detta gäller framför allt lärare i år f-6.
Hör av er till Marie Johansen, se ovan, för rätt kontaktuppgifter.

