Grattis!
Ert barn ska få tända läslågan!
Läslågan är Eeposbibliotekens gemensamma läsdiplom. Läsdiplomet kan avläggas från
förskolan fram till årskurs 9 i grundskolan. Syftet med läsdiplomet är att uppmuntra barn att
läsa böcker, upprätthålla läslusten och få barnen att njuta av bra böcker och berättelser.
Läraren följer upp och vägleder i avläggandet av läsdiplomet, er uppgift i hemmet är att
uppmuntra barnet.

Fem tips till föräldern:
●

Stöd barnets läsintresse. Gemensamma biblioteksbesök och att välja böcker är bra sätt
att göra böckerna till en del av regelbundna rutiner. Tvinga inte utan uppmuntra barnet
att läsa!

●

Barnets läsintresse förutsätter att föräldrarna är engagerade. Genom att skapa tid,
utrymme och möjligheter till böckernas värld, visar den vuxna att läsning är ett riktigt
intresse, precis som fotboll, spellektioner eller scouterna.

●

Läs högt för ditt barn, även när hen har lärt sig att läsa. I det tidiga stadiet av
läskunnighet går läsningen fortfarande långsamt och det kan vara svårt att hänga med i
handlingarna. Glöm inte ljudböckerna!

●

Sprid ut läsning på olika platser: tidningar, matrecept, bilderböcker, faktaböcker, serier,
reklam ... På så sätt råkar man alltid ha tillgång till läsning. All slags läsning är bra.

●

Var ett föredöme, läs själv. Barn tenderar att söka sig till föräldrarna för att göra saker
tillsammans. Den som stirrar på TV får sällskap av en liten TV-tittare och den som läser
en bok får lätt en liten läsare bredvid sig med sin egen bok. Manliga läsintresserade
förebilder är ett av de viktigaste sätten att få särskilt pojkar att intressera sig för böcker.

Det finns alltid anledning att fira när ett barn har lärt sig att läsa! För att fira denna nya
färdighet kan man bjuda in den närmaste kretsen och glädjas tillsammans. Även när barnet har
läst sin första bok alldeles själv kan man utbringa tre hurrarop!
Be om boktips från bibliotekspersonalen!

