
       



ALLAS BARNBARN vill bl a: 

• skapa möten mellan generationer och etniska kulturer 
• stimulera barns språkliga kommunikation 
• påverka barns intresse för böcker redan innan de själva kan läsa 

Här följer en kort beskrivning av verksamheten: Varför, Vad gör man och Hur 
gör man? 

 

VARFÖR BEHÖVS ALLAS BARNBARN? 

Barn behöver någon som bryr sig 

• någon som har tid att lyssna, samtala, berätta. Många barn  
saknar möten med äldre människor, saknar eller bor långt ifrån 
morföräldrar och farföräldrar. 

Barn är tacksamma för uppmärksamhet – tacksamma när vuxna ger dem av sin 
tid. Barn behöver stimulans för sin språkutveckling. Barn älskar sagor och 
berättelser. 

”Allas barn är också barnbarn – ALLAS BARNBARN”. 

 

Ge barnen en liten del av din tid 

Du behövs – du är efterlängtad. Din livserfarenhet är ovärderlig för små barn. 
Många av våra läsare har egna barnbarn i sin närhet, andra har barnbarn på 
långt avstånd och dämpar sin längtan efter dem genom att läsa med barn i 
förskolan. Många läsare har inte egna barnbarn men får stort utbyte av samtal 
med förskolebarn – får ta del av barns tankar. 

 

Som högläsare och berättare är du alltid en välkommen gäst i förskolan. 

  

 



VAD och HUR gör man? 

Som gäst i förskolan ger du en guldkant på tillvaron både för dig själv och för 
barnen. Att vara gäst i förskolan innebär inte att ta över någon av 
förskollärarens uppgifter. I samråd med förskolan bestäms när, var, hur och för 
vilka barn läsningen ska ske. 

I regel läser du för en grupp om 4 – 6 barn. Hur ofta du vill komma till förskolan 
är individuellt. De flesta besöker förskolan ca 30 minuter i veckan. Allt planeras 
i samråd mellan dig och förskolan.  

Eftersom du är efterlängtad så är det viktigt att meddela när du har förhinder. 

 

Vill du bli sagotant/farbror – kontakta Samverket eller biblioteket i Åmål 

 

Biblioteken – en oskattbar tillgång 

Läsverksamheten bygger på idén att en barnbibliotekarie är som ”spindeln i 
nätet ”för Allas Barnbarn,  inte  bara för att svara på frågor om litteratur och 
presentera ny barnlitteratur, utan även för att det finns en naturlig samverkan 
mellan bibliotek och förskola. 

Som läsare i Allas Barnbarn får du ta del av bibliotekspersonalens stora 
kunskaper om gammal och modern barnlitteratur. 

Du väljer själv litteratur, egen eller lånad.  

 

 

 

 

 

 

 



Handledning ger trygghet – Gå i cirkel! 

Vi samarbetar med förskolor, som arbetar enligt grundskolans läroplan för 
förskolan. Våra läsare kan före läsverksamheten genomgå en studiecirkel som 
ger orientering om förskolans villkor, något om barns språkutveckling, 
handledning för val av barnlitteratur m.m. 

Med den förberedelsen fungerar samarbetet bra och läsaren känner sig trygg i 
den nya miljön. Cirkeldeltagarna brukar även träffas ett par gånger under en 
termin för att berätta om sina erfarenheter – glada och givande möten! 

 

Vår viktigaste kurslitteratur är boken ”Läs och Berätta” 

• handledning och kursbok för dig som arbetar med ALLAS BARNBARN 

Boken har framtagits i samverkan med Bokförlaget ”En bok för alla”.  
Författare är Susanna Ekström, välkänd pedagog och barnbokskritiker. 

 

 

ALLAS BARNBARN 

 

Hemsida: www.amal.se/kultur-fritid/amals-kulturhus/bibliotek/ 

 

 

 

Kontakter i Åmål: 

• Åsa Bodmark Frivilligsamordnare Samverket tel 0532-171 42  
• Emma Olander Åmåls bibliotek tel 0532-170 91 
• Pia Ivarsson ABF tel 0532-160 30 

http://www.amal.se/kultur-fritid/amals-kulturhus/bibliotek/

