Guldkorn från Nätverksträffarna för Kapprumsbiblioteksansvariga
pedagoger hösten 2018.
Insamlade tips och tankar på hur arbetslaget kan arbeta med
kapprumsbiblioteket för att inspirera föräldrar att låna och läsa
böcker för sina barn.
Lerum
 Använda taket i hallen till att sätta upp kommentarer och
tips om böcker.
 Ha en veckans bok på bloggen med kommentarer från
personal, barn eller föräldrar.
 Peppa föräldrarna att tipsa varandra.
 Ta hjälp av barnen att peppa föräldrarna att låna hem.
 Att pedagogerna tar lite tid att läsa några böcker själv,
särskilt viktigt att kunna tipsa till de yngre barnen och deras
föräldrar.
 Gå igenom och visa böckerna i barngruppen när det kommer
en ny låda. Titta på omslagen och fundera för att väcka
nyfikenheten.
 Bjuda in en barnbibliotekarie för att informera om vikten av
högläsning på ett föräldramöte.
 Kapprumsbibliotekets placering är viktig! Det är bra om det
är det första man ser när man kommer in genom dörren.
 Passa på att lyfta högläsningen på
föräldra/utvecklingssamtal.
 Sätta upp citat på väggen från forskning om de goda
effekterna av högläsning.

 Ordna en mysig läshörna för barnen nära
kapprumsbiblioteket. Det behöver inte vara så avancerat,
några ”pallplintar” med mattor över och kuddar på.
Gråbo
 Sätta boktips direkt på ytterdörren.
 Tipsa om böcker i lärloggen på Unikum.
 Gå till folkbiblioteket med barnen för att ge dem möjlighet
att låna böcker utifrån intresse till avdelningen och påminna
föräldrar om att gå dit om kapprumsböckerna inte riktigt
passar.
 Låta barn och föräldrar gå över och låna på andra
avdelningar med kapprumsbibliotek om det inte finns något
intressant på den egna avdelningen.
 Bra att barn och föräldrar hinner sakna böckerna när
boklådsbytet sker.
 Gör premiären av en ny boklåda till en fest!
 Ta extra tid att visa språkböckerna för föräldrar med annat
modersmål. Visa dem böckerna på deras eget språk.
 Se till att uppdatera behoven av språkböcker ofta så att
böcker på rätt språk och rätt åldrar finns tillgängliga. Maila
behoven till Camilla Lanhage eller April Karlsson.
 Skylta böcker i fönstren så att böckerna syns även utifrån
gården.
 Laminera trasiga böcker och gör ”boktips-tavlor” av dem.
Kan ju hängas upp både ute på gården och inne. Biblioteket
har ibland trasiga böcker att skänka för detta ändamål så
fråga gärna!
 Ta bort trasiga böcker det ska vara hela och fina böcker som
erbjuds. Trasiga fula böcker kan ge fel signaler om hur
böcker bör hanteras. Hjälp gärna biblioteket och nästa

avdelning genom att märka upp trasiga böcker så att de kan
tas bort och ersättas av nya.
Floda
 Prata om kapprumsbiblioteket på föräldramöten och ta upp
det i månadsbrev – visa filmerna från presentationerna,
utnyttja bibliotekarierna, som gärna är med på
föräldramöten!
 Flera avdelningar säger att det inte lånas så många böcker till
de yngsta barnen, därför behöver föräldrarna en liten extra
push.
 Flytta ner hyllor så att de minsta når böckerna. Skylta med
några högst upp så att föräldrarna också ser att det finns
böcker som passar de minsta.
 Några avdelningar har småbarnsböckerna i lådor som sitter
på golvet, så att barnen kan bläddra i dem – sätt upp skylt
”låna gärna”
 Om ett barn tittar väldigt mycket på en viss bok kan man
fråga föräldrarna om de vill låna hem den – guida
föräldrarna! Detta gäller också för större barn, men är
särskilt viktigt för de minsta som inte än kan uttrycka deras
intresse muntligt
 Barn tipsar varandra! Om man ser att ett barn har fastnat för
en bok och läst den många gånger, fråga barnet om vad det
är som är så bra med boken. Kanske skriv en bubbla med ett
citat från barnet, eller post-it ”tips från Felix” tex.
 Utnyttja taket - häng figurer från böckerna! Några bibliotek
kanske har några gamla figurer som bara ska slängas, men
det går också att skriva ut eller kopiera och plasta in själv.
 Se till att kapprumsbiblioteket ser fint, färskt och inbjudande
ut. För mycket huller och buller gör det mindre attraktivt.

 Det är lite svårt med föräldrar som kommer från ett annat
land och kanske inte kan svenska så bra än, och det skulle
vara bra att kunna ge dem information på deras språk. Vi
möter också några föräldrar som är analfabeter. ”Silent
books” (böcker utan text) skulle kunna hjälpa inspirera dessa
föräldrar. Vi skickar Silent Books-broschyrer med nästa
lådbyte. Avdelningar som vill ha några böcker utan text kan
lämna önskemål tillsammans med språkönskemål, och vi
kollar om det finns möjlighet att köpa in några till alla lådor i
framtiden.
 Fler böcker som är ”interaktiva”, tex titta och hitta.
 Tollereds förskola har skyltat med ”Kapprumsbibliotek”, där
bokstäverna är gjorda av olika material.

