
Språkslingan Dalarna är en samverkansprocess i länet kring små
barns språkutveckling. Syftet är att arbeta över professionerna för att
ge små barn i Dalarna en så god språkstart som möjligt i livet, genom
att uppmuntra de vuxna runt barnet att se på läsning som en väg att
stötta barnets språkutveckling. Tillsammans bidrar vi till att skapa goda
uppväxtvillkor för alla barn i Dalarna.

I Språkslingan Dalarna jobbar vi med en rad insatser för att nå alla barn ca 0-3 år och deras
vuxna med böcker och budskapet om att läsa med sina små barn. Som en av insatserna ser vi
bibliotekens gåvoböcker. Dessa böcker delas ofta men inte alltid ut till barnens vuxna via ett
presentkort som en BHV-sjuksköterska överlämnar. Boken hämtas sedan ut på biblioteket.
Att vi samordnar oss kring gåvoboken mellan kommunerna ser vi som en viktig enad insats
i Språkslingan – och även som en enad insats i Dalabiblioteken. 

Syftet med dagen är att tillsammans undersöka hur vi vill samordna oss i våra kommuner kring
gåvoböckerna, vilka delar och aktiviteter vi ser som kan kopplas till gåvoboken.

Mål för dagen är att vi efter mötet har enats om en gemensam tidpunkt (ålder) för utdelning av
kommunernas gåvobok, och beslutat om vi ska samlas kring en gemensam gåvobokslista med
lämpliga bilderbokstitlar.

Vi kommer att jobba i mindre grupper och samlat i storgrupp, och vi hoppas på en dag med
många tankar och idéer, reflektioner och samtal kring allt som kan tänkas röra bibliotekens
gåvoböcker.

INBJUDAN

Barnbibl ioteksmöte
25  februar i  2021

BIBLIOTEKENS GÅVOBÖCKER
Välkommen på barnbiblioteksmöte då vi kommer att ägna oss åt

Vänd för mer info
och anmälan 



Välj ut och ta med en bilderbok som du tycker mycket om och tänker skulle passa som
gåvobok i Språkslingan. Tänk på att boken ska finnas på bokmarknaden och kunna köpas in.

Utifrån kunskapspasset som Språkslingans logoped Nea Hedefalk höll vid träffarna i november
(Vad är en språkstimulerande bok och hur gör man en bok språkstimulerande?) kommer vi
att fortsätta undersöka barnlitteraturen tillsammans och se i vilka titlar vi kan hitta
gåvobokskandidater.

Förbered dig därför så här:

Vi inleder mötet med en runda där alla kort får presentera sin bok och varför man tycker den
skulle passa som gåvobok (ca 2 min).

Nea kommer att repetera lite från kunskapspasset ovan, för er som inte hade möjlighet att vara
med på någon av träffarna i november.

Inför dagen kommer du att få skickat till dig ett "workshop-kit". Ta med materialet till mötet.

Datum: 25 februari 2021
Tid: 9 - 15  (incheck 8.45)
Plats: Teams (möteslänk kommer efter 18/2)
Anmälan via länk:
https://forms.gle/pC4nE9LiRth8MtAx8
Anmäl dig till dagen senast den 18/2.

Har du några frågor om dagen, kontakta:
malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

Varmt välkommen!
önskar vi som tagit fram upplägget för dagen

Malin Magnusson Barle, logoped Nea Hedefalk
Matilda Böwes (Leksands bibliotek)
& Yvonne Haag (Mora bibliotek)
Språkslingans pilotarbetsgrupp
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