INSPIRATIONSDAG
inför Läslovet vecka 44
Måndag 6 september 2021 kl. 13.30 – 15.30
Nätverket LÄSLOV inbjuder till ett webbinarium via Zoom
fyllt av exempel och idéer inför Läslovet. Och mycket om årets tema
IDROTT OCH LÄSNING.
Moderator: Journalisten Gunilla Kindstrand
Några av de medverkande är:
Viktor Elm, fotbollsspelare Kalmar FF, nu engagerad i barns läsning
Marie Hammar, författare och lärare på Bosön Idrottsfolkhögskola
Niklas Harris, verksamhetsansvarig Malmö Idrottsakademi
Andreas Palmaer, författare
Heidi Enbacka, producent Read Hour/Barn- och ungdomsstiftelsen i
Finland

Ingen avgift. Alla är välkomna, men vi behöver veta vilka som
deltar. OBS! Webbinariet kan ta emot 1 000 deltagare.
Tid: Måndag 6 september kl. 13.30-15.30
Plats: Webbinarium via Zoom
Anmälan senast 1 september på läslov.se

INSPIRATIONSDAG
inför Läslovet vecka 44
Måndag 6 september 2021 kl. 13.30 – 15.30
Tema IDROTT OCH LÄSNING
PROGRAM
13.15

INSLÄPP TILL WEBBINARIUM

13.30

PRESENTATION AV DAGEN OCH TEMAT IDROTT OCH LÄSNING
Gunilla Kindstrand, journalist och dagens programledare/moderator
Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Läsrörelsen och Nätverket
LÄSLOV och Johan Unenge, tecknare, författare, Sveriges förste läsambassadör och
läscoach – och talesperson för Nätverket LÄSLOV.

13.40

”KALMAR FF MED HJÄRTAT”
Viktor Elm, framgångsrik fotbollsspelare i Kalmar FF, landslaget och i nederländska
klubbar – nu engagerad i barns läsning och på väg att bli lärare.

13.55

LÄSMUSKLER I ULRICEHAMN
Britt Dahlström, bibliotekarie och Vicki Klaiber Svensson, kulturstrateg i
Ulricehamn berättar om en figurativt målad husvagn, fylld med böcker, som tar sig
till barnen när de rider, är på en badplats, tränar fotboll eller...
Uppmaningen är: Läs vad du vill!

14.10

EN BRO AV POESI
Ann Boglind – som tillsammans med Anna Nordlund – har sammanställt antologin

En bro av poesi med äldre och nyare dikter – rikt illustrerad och med samtalsidéer –
som är en gåva från Svenska Akademien till alla barn som börjar förskoleklass 2021.
Förlag är En bok för alla, Skolverket står för distribution och klassuppsättningar.

14.20

RÖRELSEPAUS

14.05

BOSÖNS IDROTTSFOLKHÖGSKOLA

14.25

FOTBOLL, FANSKULTUR OCH UNG KÄRLEK
Andreas Palmaer, författare, berättar om sin och kollegan Arne Norlins Fans-trilogi,
utgiven på förlaget Alfabeta, och om sin på Bonnier Carlsen nyutkomna Gamers –

dubbelspel, om fotboll och e-sport. Böcker som är för åldern 9-12 år.
14.35

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA LÄSER
Marie Hammar, författare, lärare i kommunikation och Leif Holmgren, journalist och
tidigare lärare. Blivande idrottsledare läser skönlitteratur i Läsrörelsens samarbete med
Bosön Idrottsfolkhögskola – en av Riksidrottsförbundets verksamheter.

14.45

SPORT PÅ SPEL
Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen och tidigare spelutvecklare.
Dataspelskulturen har många kopplingar till sport och idrott: Fotbollsspelet FIFA är
världens mest populära spel, i ny version varje år. Att tävla i dataspel – e-sport – lockar
miljonpublik och är samtidigt en gräsrotsaktivitet.

14.55

MALMÖ IDROTTSAKADEMI OCH LÄSANDE FÖREBILDER
Niklas Harris, verksamhetsansvarig Malmö idrottsakademi, som arbetar med elitaktiva
och deras tränare, men också med elever och tränare på Malmö idrottsgrundskola och
Malmö idrottsgymnasium. Idrottsakademin arbetar även med läsande förebilder för barn
och unga i Malmö.

15.10

READ HOUR – ETT FINSKT INITIATIV
Heidi Enbacka, producent för Read Hour. Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar för tredje
året READ HOUR – Finlands största Läskunnighetskampanj – som kulminerar på FN:s
läskunnighetsdag den 8 september med en timme gemensam läsning. Nu vill de sprida
initiativet till andra länder.

15.25

IDROTT OCH LÄSNING VECKA 44
Gunilla Kindstrand summerar dagen tillsammans med Elisabet Reslegård och Johan
Unenge.

Moderator: Journalisten Gunilla Kindstrand
Mer information: Frida Ekelin, koordinator Läsrörelsen: 076-221 44 66, frida.ekelin@lasrorelsen.nu
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.
www.läslov.se

