Titel – LÄRA SVENSKA - LÄSA FÖR BARNEN
Initiativtagare – Röda Korset, Forshagakretsen i samverkan med biblioteket i Forshaga
Kort beskrivning – Röda Korset i Forshaga har tagit initiativ och inlett samtal med såväl skolan som
biblioteket i Forshaga om en projektidé som i korthet innebär att invandrarfamiljer med förskolebarn
tränas i att läsa sagor och böcker för sina barn. På så sätt ökar kunskapen i svenska språket för
föräldrarna och barnen för större tillgång till det svenska språket och de svenska boktraditionerna.
Främsta målgrupp är invandrarpapporna, som på så sätt blir en del av den svenska jämställda
familjekulturen

Motiv/behov – Det finns många barnfamiljer i Forshaga med flyktingbakgrund där både barn och
vuxna lär sig svenska. Föräldrarna går på sfi och barnen är på förskolan. Röda Korset Forshagakretsen
har ett IOP-avtal med kommunen om samarbete kring integrationen av nyinflyttade. I olika former,
språkstöd, mans- och kvinnogrupper, individuella samtal och vid andra tillfällen, har läsningens
betydelse för att utveckla språket diskuterats. Barnen lär sig oftast snabbare än sina föräldrar.
Föräldrarna är mycket medvetna om att språket är en nyckelfaktor för att klara försörjning och boende i
Sverige.

Målgrupper - Vi tänker oss att Röda Korset genom den personkunskap som skapats genom ansvar för
SO, mans- och kvinnogrupper och annat mer individuellt stöd i fadderfamiljer och språkstöd, bjuder in
föräldrar, främst riktat till papporna, med förskolebarn till en träff på biblioteket. I första hans vänder sig
verksamheten till denna målgrupp, men det vore idealt om någon/några föräldrar med svenska som
språk deltar i samtalen.

Genomförande – Tre erfarna volontärer deltar tillsammans med bibliotekspersonal för att få igång
verksamheten och att kanske var fjärde vecka byta böcker och erfarenheter. Målet är att nå mellan fem
och tio familjer med förskolebarn.
Vi räknar med att komma igång redan under november 2019 med biblioteket i Forshaga som
utgångspunkt lokalmässigt. Om projektet visar sig fungera tänker vi låta detta fortsätta med en förnyelse
av mottagargruppen, dvs invandrarfamiljer med förskolebarn.

Önskat resultat - Projektet syftar till att träna barn och vuxna att vända sig till biblioteket och skapa
långsiktiga läsvanor. Syftet ska helt enkelt vara att få föräldrar, som håller på att lära sig svenska, att läsa
barnböcker för de små barnen. På så sätt utvecklar både föräldrar och barn sina språkkunskaper och
man skapar en vana att läsa böcker och använda sig av bibliotekets resurser.

