
välja ut dina bilderboksfavoriter och ta med till träffen. Tänk på att boken ska finnas i tryck och kunna
köpas in. Tänk främst åldern 5-6 mån (bibliotekens gåvobok) och 8 mån (regionala gåvoboken), men
också något äldre barn. Kanske har ditt bibliotek ytterligare någon gåvobok, ex. 2 år, 4 år.
Fundera över motiveringar av dina bokval. Varför väljer du just denna bok? På vilket sätt är den en bra
gåvobok?
Fundera gärna över frågorna ovan inför eftermiddagen.

Den här dagen kör vi en favorit i repris från mötet i Mora i april: vi fortsätter att prata
gåvoböcker - ett slags Språkslingans bokpratsstafett! Vi ska också få titta på den nya
barnavdelningen på Smedjebackens bibliotek. Och prata om förutsättningar och behov.

Syftet med förmiddagen är att vi tillsammans ska vaska fram förslag på bra/roliga/fina/härliga
gåvoboksböcker. Målet är att vi efter mötet har en inspirerande lista med bilderbokstitlar - med motiveringar
-  som kan vara ett gemensamt dokument att använda vid gåvoboksbeställningar.
Obs. att listan inte är något tvingande dokument för bokinköp utan ska tjäna som inspiration.

Syftet med eftermiddagen är att vi ska sätta igång tankarna om organisation, roller och arbetssätt
framöver. Vi kommer att ha samtal om Språkslingan utifrån några olika frågeställningar:
Vad är Språkslingan, i min kommun? Vad skulle jag vilja att det var? Vad behöver jag/vi för att nå

dit? Nära ihop med detta hänger några frågor som vi lyfte i slutet av Språkslingans första frukostmöte: vad

vill jag få av Språkslingan, och vad kan jag ge till Språkslingan? Vad skulle jag vilja bidra med in till

vårt gemensamma arbete, och vad skulle jag vilja få, vad behöver jag från andra?

Förbered dig för dagen genom att:

INBJUDAN

Barnbibl ioteksmöte
28  september  2022

GÅVOBÖCKER,  BEHOV & ROLLER
Välkommen på ett barnbiblioteksmöte i Språkslingan då vi kommer att ägna oss åt

Datum: 28 september 2022
Tid: 9.30 - 15.30. Plats: SMEDJEBACKENS BIBLIOTEK (Werner
Aspenströmbiblioteket)
Anmäl dig via länken: https://forms.office.com/r/444468Hvi7
Frågor? Hör av dig till malin.magnussonbarle@regiondalarna.se
tel: 0721-438177
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