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Varbergs kommun satsar på läsning 
 

”LEVANDE LÄSNING” är ett pilotprojekt kring stödjande läsning. 
Språkutvecklarna i Varbergs Kommun gör tillsammans med två förskolor i 
kommunen, Region Halland, Kulturrådet, Göteborgs Universitet, Varbergs 
stadsbibliotek och Utbildningsradion en satsning för att öka medvetensheten 
hos vårdnadshavare kring högläsning, samtal och barnlitteratur.  
 
Alla föräldrar på Håstensgårdens förskola och Rundgårdens förskola inbjuds den 
14-15 oktober till Releaseparty för Kapprumsbibliotek. Föräldrar kommer att 
informeras om projektet och hur förskolan kan arbeta med sitt kapprumsbibliotek. 
Tanken med Kapprumsbibliotek är att när föräldrar lämnar eller hämtar sitt barn 
på förskolan kommer de att kunna låna hem böcker, även för barn med varierande 
modersmål. Meningen är att föräldern tillsammans med sitt barn ska kunna få 
många härliga högläsningsstunder tillsammans. På så sätt kan föräldrar medverka 
till att fler barn får möjlighet att uppleva skriftspråk i sin hemmiljö och få 
läsarförebilder.  
 
Forskningen visar att den tidiga läsningen sätter spår i den fortsatta litteratur- och 
språkutvecklingen, men också i kunskapsutveckling i stort. Redan i förskolan 
grundläggs nyfikenhet, intresse och känslan av att delta i skriftspråkliga 
sammanhang.   
 
Syftet med satsningen är att skapa ökad medvetenhet hos vårdnadshavare kring 
högläsning, samtal och barnlitteratur genom gemensamma utbildningsinsatser för 
personal i förskola, bibliotek och BVC.  
 
Under året 2014 genomförs fem fortbildningstillfällen där olika kompetenser 
medverkar bl.a. Chef för förskoleverksamhet, förskolechefer, specialpedagoger, 
modersmålslärare, förskolepersonal, Öppna förskolan, bibliotekarier, personal 
från BVC, logoped från logopedmottagningen, lektor Göteborgs universitet, UR, 
Språkutvecklare i Varbergs kommun.  
 
 
 

Pressmeddelande Fredagen den 3 oktober 2014  
 
  



 
Kontaktuppgifter 
 
Margaretha Bengtsson 
Språkutvecklare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun 
Telefon: 070-268 80 09 
E-post: margaretha.bengtsson@varberg.se  
 
Fredrik Lund 
Språkutvecklare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun 
Telefon: 
E-post: fredrik.lund@varberg.se  
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