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Det er viktig å fremme leseglede og leselyst på 2.trinnet. Elevene er godt 
i gang med leseopplæringen, og det er lett å motivere dem for videre 
lesing. Det finnes mye flott litteratur for aldersgruppen som elevene blir 
kjent med gjennom dette litteraturprogrammet. Litteraturformidlere på 
biblioteket presenterer den aktuelle litteraturen for barna og de voksne. 
Litteraturlistene oppdateres jevnlig. 
Samarbeidet mellom skole og bibliotek har vært et av de lesefremmende 
tiltakene i strategiplanen Gi rom for lesing (2003-2007). 
 
Elevene får diplom og Leseknappen etter å ha lest ti bøker, enten alene 
eller sammen med en voksen.  Bøkene kan være av ulik 
vanskelighetsgrad avhengig av elevenes leseferdigheter. Det stilles ingen 
krav til hvor mye tekst de skal inneholde. Elevene leser både på skolen 
og hjemme. 
 
 
Opplegget er tredelt 

 Informasjonsmøte for lærerne – 19. januar 2015 

 Bibliotekbesøk – uke 7 og 8  

 Fortellerstund – uke 13, 15 og 16 
 
 
Materiell 

 Litteraturliste 

 Lesekort 

 Leseknappen 

 Eventyrbok 
 
 

 
Bibliotekbesøk 

 Besøk på nærmeste bibliotek 

 Orientering om biblioteket 

 Presentasjon av litteratur  

 Få lesekort og lånekort 

 Låne bøker 

 Les ti bøker og få Leseknappen på biblioteket 

 Leseknappens dag, lørdag 25. april på biblioteket i byen 

 
 
Fortellerstund 

 Elevene blir fortalt eventyr av en profesjonell forteller 

 Elevene lager sitt eget eventyr som blir til bok, sammen med 
fortelleren 

 Boka illustreres av elevene på skolen 

 
Forberedelse for skolen 
 Innkjøp av litteratur til skolebiblioteket etter anbefalt liste fra 

litteraturformidlere 

 Sørge for at skjema for lånekort blir fylt ut av foreldrene. De utfylte 
kortene sendes biblioteket i god tid før bibliotekbesøket. 

 Avtale tid for bibliotekbesøk 

 Avtale tid for fortellerstund 


