
 

Invitasjon til fagdag for bibliotekarer, barnehage- 

og grunnskole-lærere: 

Lesing for de minste: Leseopplevelser fra 

første lesestund 

Fredag 15. Oktober i Grimstad bibliotek kl. 10.00-15.15 

PROGRAM: 

09.30-10.00 Registrering, frukt, kaffe og velkommen 

10.00-10.50  READ Presentasjon av regionalt leseprosjekt – metodikk, materiell og teoretisk 

forankring med prosjektledere Hege Solli og Line Løvdal  

Read Agder er et implementeringsprosjekt initiert av KS Agder som skal gjennomføres i 

kommunene i Agder i perioden 2020-2024. Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant 

barn og unge og støtte foreldres involvering i barnas lesing. Prosjektet har vært gjennomført i 

Aarhus kommune i Danmark siden 2013, og forskning på prosjektet viser at foreldres involvering i 

barns lesing utgjør en stor forskjell for barnets lese- og skriveutvikling.  

 

10.50 – 11.05 Pause 

11.05-11.30 Bibliotek og barnehage(barn)=sant. Trude Hoel, Lesesenteret, Universitetet i 

Stavanger og FILIORUM – senter for barnehageforskning (digital presentasjon) 

Om partnerskap mellom bibliotek og barnehage, foreldreinvolvering og viktige aspekter ved 

språkutvikling og lesing for målgruppen 4-5 år i barnehagen. 

 

11.30-12.15: Lunsj 

 

12.15-13.00 Bedre sammen om lesing – Ny leseplan og spesielt om arbeidet med å etablere 

barnehagebibliotek i alle barnehagene og helsestasjoner i Lindesnes – Line Hansen Hjellup og 

Sissel Hadland 

Bedre sammen om lesing: en tiltaksplan for språk, lesing og skriving i Lindesnes kommune 0-16 år 

er en helt nyutviklet leseplan for Mandal, Marnardal og gamle Lindesnes. Line Hansen Hjellup har 

ledet arbeidet som startet allerede i 2018, planarbeidet har foregått i grupper med bl.a. 

representanter fra familiens hus, lindesnesbibliotekene, utdanningsforbundet, barnehager og 

skoler og  Sissel Hadland fra Spangereid naturbarnehage om barnehagebibliotek i praksis. 

 

13.00-13.10 Pause 

13.10-13.40 Hvordan formidle og ta bærekraftsbiblioteket aktivt i bruk? – Siri O. Vikse (digital 

presentasjon) 
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«Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr 

deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles 

arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner 

til for eksempel å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.» Ved Haugesund bibliotek gjør 

de det med alt fra boktips på youtube til festival i parken. 

 

13.40-13.50 Pause 

13.50-14.35 Det flerspråklige bibliotek – tilbud for de minste - Gulnara Bakke 

Det flerspråklige bibliotek har en knutefunksjon for tilgang til bøker på all verdens språk i Norge. 

Om billedbøker og andre høytlesningsbøker DFB tilbyr, morsmålsdagen og muligheter for depot 

med bøker (en boksamling sendt i kasse) på barnas morsmål.  

 

14.35-14.45 Pause 

14.45-15.15 Reven og lapskausgryta – fra muntlig eventyr til billedbok - Stian K. Thomassen 

Karen R. Storaker fra Mandal har i en årrekke fortalt eventyr til barna rundt seg. Her forteller 

illustratøren om veien fra muntlig fortelling til billedbok.  

 

Deltageravgift kr. 600 inkl. kaffe/te og lunsj. Gi beskjed om eventuelle diettbehov.  

Påmelding her: https://agderfk.pameldingssystem.no/barnebokfestivalen-fagdag-

for-laerere-og-bibliotekarer  

Påmeldingsfrist: 8.oktober 

For spørsmål om fagdagen kontakt Julie.Elisabeth.Agre.Stene@agderfk.no tlf. 99150573 

Fagdagen arrangeres som et samarbeid mellom Agder fylkesbibliotek og Ribsenfestivalen i Grimstad 
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