INSPIRATIONSDAG
inför Läslovet vecka 44
Måndag 3 september 2018 kl. 13.00 – 16.30
ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41
PROGRAM
12.30

REGISTRERING

13.00

INLEDNING
Elisabet Reslegård, ordförande, projektledare
Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV
Johan Unenge, tecknare, författare och talesperson för Nätverket LÄSLOV
Gunilla Kindstrand, journalist och dagens moderator

13.10

TANKAR OM VÅR TID – AV 14 UNGA
Nätverket LÄSLOVS e-bok Tankar om vår tid som nu i tryckt form överlämnas till
samtliga partiledare i riksdagen, berörda ministrar och riksdagens talmän.
Vad rör sig i huvudet på nästa generation? De som en gång ska ta över samhället.
Det ville Nätverket LÄSLOV ta reda på. Vi vände oss till unga på högstadier och
gymnasier i hela landet och bad dem att dela med sig av sina tankar. Skrivutrymmet
var begränsat till 2 500 tecken. Bland bidragen valdes 14 som på ett övertygande sätt
visar unga människors tankar.
Ett samtal med:
Maryam Romanos, en av bokens 14 unga författare
Fanny Richloow, e-bokens redaktör och koordinator för Läsrörelsen
Elisabet Reslegård och Johan Unenge

13.30

VÅGA SLÄPPA LOSS!
Anna Hällgren, i många år barnbibliotekarie i Skellefteå och Västernorrland,
nu frilansande bibliotekarie och ständig läsinspiratör. Om Anna Hällgren har
sagts att hon genom sitt kreativa, lekfulla och inspirerande arbete med böcker får
barn och ungdomar att växa. Under åren har hon uppmärksammats och fått priser,
utmärkelser och hedrande uppdrag. Våren 2018 fick hon Läsrörelsens
Ulf Stark-pris för ”att hon på ett fantastiskt sätt verkar i Ulf Starks anda”.

14.00

ORDEN I LÅDAN
Från i höst är förskoleklass obligatorisk och sex-åringarna får sitt första Läslov.
Eva Blomkvist, pedagog på Junibacken, berättar om förskoleprogrammet Orden i

lådan. Syftet är att utmana nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation
och genom kreativ och lustfylld lek ta till vara intresset för den skriftspråkliga världen.
14.30

KAFFE

15.00

BONNIER HOOPS
Bruno Silva, projektledare för Bonnier Hoops i Kista och tränare för damlandslaget i 3
x 3 basket som vann SM guld 2018.
Bonnier Hoops är en basketplan på torget i Kista där aktiviteter har pågått hela
sommaren – allt från basketmatcher mot polisen till tävling i Poetry Slam. En läshörna
finns med massor av böcker och sköna kuddar. Bonnier Hoops är ett samarbete
mellan Bonnierförlagen, Centrumföreningen, Polisen, Brandkåren, Svenska Kyrkan,
Moskén, Fryshuset/Lugna gatan med flera.

15.30

KULTURSKOLAN – UNGA BERÄTTAR
Johan Westerlund, utvecklingsledare för Kulturskolan - Unga Berättar, med bakgrund
som Art Director, gymnasielärare i film- och tv-produktion och skolledare.
Målet med Unga Berättar är att stärka barns och ungas delaktighet i samhället.
Metoden skiftar beroende på projekt men utgår från det personliga genom digitala
berättelser, filmer, fotografier eller andra kreativa uttryck. Unga Berättar har funnits
sedan 2006 och samarbetar med bland annat skolor, institutioner, myndigheter och
muséer.

16.00

TANKAR OCH IDÉER
Hur utvecklar vi Läslovet och andra lov?
Gunilla Kindstrand summerar dagen och vänder sig till alla som deltagit i
inspirationsdagen, som medverkande eller som publik.

16.25

AVSLUTNING

Moderator: Journalisten Gunilla Kindstrand
Mer information: Saga Hansén, kommunikatör Läsrörelsens: 070-483 06 17
LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek,
bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk.

