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Att som barn få möjlighet att utveckla sitt modersmål medför 

stärkt språkutveckling och spelar ofta en viktig roll för 

identitetsskapandet. Medioteket satsar under läsåret 

2013/2014 på att - via skolbiblioteken - främja läsning på 

många olika modersmål i Stockholms grundskolor. Vi söker 

nu skolor som vill delta i vår satsning.  

 

Detta är ett unikt tillfälle för skolan att främja läsningen och visa på 

skolbibliotekets relevans för alla skolans elever oavsett modersmål 

och vistelsetid i Sverige. 

 

De skolor som deltar får möjlighet att önska litteratur på ett antal 

språk. Medioteket köper därefter in och förmedlar passande 

boktitlar till skolans bibliotek. Skolbibliotekspersonalen förväntas 

leda satsningen på skolan, arbeta för att skolans modersmålslärare 

använder den nya litteraturen i sin undervisning och inspirera 

enskilda elever att låna och läsa. 

 

Vill du och din skola delta gäller det att: 

 

 deltagandet är förankrat hos skolledningen och berörd 

personal på skolan 

 skolan har en skolbiblioteksansvarig på minst 20 h/ vecka 

 skolbiblioteksansvarig har tid att driva och samordna 

satsningen på skolan 

 skolbiblioteksansvarig har möjlighet att delta i ett antal 

nätverksträffar och seminarier på Medioteket  

 skolbiblioteksansvarig dokumenterar och utvärderar sin 

medverkan i satsningen 

 

Läs mer om hur intresseanmälan går till på nästa sida. 

 

 

 

 

  

 

Ett skolbibliotek för alla 

Inbjudan till en satsning på mångspråk 
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Satsningen genomförs vecka 45 (ht 2013) - vecka 13 (vt 2014).  

Skicka ansökan till Clarisa Rolandi Ronge på epostadress:  

clarisa.rolandi-ronge@stockholm.se. Kontakta också henne om du 

har frågor om satsningen. 

 

Uppgifter att ange i ansökan: 

 

Skolans namn 

Kontaktperson i skolledningen 

Kontaktperson i skolbiblioteket 

Antal personaltimmar i biblioteket   

Önskade språk (max 10) fördelat på årskurser: 

(Årskurs F / Årskurs 1-5 / Årskurs 6-9) 

 

Observera att intresseanmälan ska ha kommit in till 

Medioteket senast den 30:e september 2014. Ett begränsat 

antal skolor kan delta. 
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