Läsfrämjandeplan för Nyströmska skolan
Läsecirkel
De senaste fem åren har bibliotekspersonalen vid Nyströmska skolan tillsammans med elever från
olika klasser drivit en bokcirkel. Under läsåret 15/16 planeras för ett antal träffar med deltagarna i
läscirkeln i formen av ett ”bokcafé” för att diskutera och ventilera läsupplevelser. Förhoppningen
är att anordna en läsecirkel med eleverna varje läsår.
Samarbete med svensklärare
För att på bästa sätt utnyttja de resurser som bibliotek och svensklärare utgör bör ett närmare
samarbete mellan skolans svensklärare och bibliotekspersonal utvecklas där samtal om litteratur
och läsning diskuteras med läsfrämjande verksamhet som utgångspunkt.
Ökad tillgänglighet för elever med särskilda behov och särskilda insatser för ungdomar med
annat modersmål än svenska Biblioteket planerar att ytterligare utöka samlingarna med lättläst
litteratur och ljudböcker i olika former för att ge alla tillfälle att låna samma böcker oberoende av
förmåga att läsa tryckt text. Till ljudböckerna ska om möjligt finnas tryckt material för lästräning.
Fler elever med behov av stöd ska kopplas till tjänsten egen nedladdning av talböcker via
Legimus.se. Här spelar också inläsningstjänst en betydelsefull roll.
Bokprat Bibliotekarien presenterar skönlitteratur i klasserna främst på svensklektioner, men också
i samband med att klasser ska låna skönlitteratur på engelska. Dessutom finns idag samarbete med
vård- och omsorgsklasser både på komvux och i gymnasieklasserna där bibliotekarien bokpratar
skönlitteratur kopplat till omvårdnad och utveckling.
Författarbesök Biblioteket och svensklärarna planerar och satsar på minst ett författarbesök varje
år för att stimulera elevernas intresse för litteratur och för att låta eleverna träffa en intressant och
aktuell författare. Nyströmska skolan har engagerat författare för att ge eleverna inspiration och tips
till eget skrivande av såväl lyrik som prosa. Detta uppskattas mycket och vi hoppas kunna fortsätta
med detta. Vi har Estradpoesi där Nyströmska skolans elever och personal läser egna dikter, sånger,
texter från en scen i skolans café. Nyströmska skolan samarbetar med stadsbiblioteket,
Söderköpings bokhandel och kultursekreteraren i kommunen för att arrangera en lyrikvecka 2016.
Bland annat har poeten Bob Hansson bjudits in och poesiföreningen Dödsstjärnan har kontaktats.

