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Läsprojekt avslutas med författarbesök
Sen tidigare i höstas har elever på Milnergymnasiet och Wendesgymnasiet
jobbat extra med skönlitterära böcker för att stimulera läsningen. Den 6-7
november samlas eleverna för att prata böcker med författaren Niclas
Christoffer.
Den 6 och 7 november är det avslutning för det skolöverskridande projektet
16-årsboken. En satsning för att stimulera elever till att läsa mer eller till att
läsa skönlitteratur överhuvudtaget. På plats är författare och ståuppkomikern
Niclas Christoffer som skrivit boken Sebbe sa nej. En av de böcker eleverna
kunde välja att få helt gratis.

– Det är jätteroligt att vi får hit en av författarna, det ger projektet ytterligare
en dimension, säger skolbibliotekarie Elna Andersson.
16-årsboken innebär att eleverna i årskurs 1 har fått välja en gratisbok och
böckerna har även fått ta plats i undervisningen.
– De elever jag möter är framförallt pojkar utan läsvana och den är viktig för
språkutvecklingen. Läsvanan är också viktig för att stärka sin identitet och
öka förståelsen för andra människor, säger Jenny Edvardsson förstelärare som
kläckte idén till 16-årsboken.
Under två dagar kommer elever från årskurs 1 från gymnasieskolorna,
Wendesgymnasiet och Milnerskolan, att mötas för att prata om böcker, göra
boktrailerns och samtala med författaren Niclas Christoffer.

När: Onsdag 6 november och torsdag 7 november
Tid: Klockan 09:00 – 15:00
Var: Milnergymnasiet, J. A. Hedlunds väg 15, Kristianstad
Medier är välkomna under någon av dagarna!

Fakta om projektet 16-årsboken:
Elever i årskurs 1 på gymnasiet får, precis som elever i förskoleklass, en bok i
när de besöker biblioteket. Syftet är att stimulera läsovana elever att läsa
mer. Projektet har också inneburit att böcker och skönlitteratur har
inkluderats i undervisningen, eleverna har träffat författare och det har varit
skolöverskridande temadagar. Elever från Milnergymnasiet och
Wendesgymnasiet har varit med i projektet som finansierats med medel från
Kulturrådet.
Följande böcker har eleverna kunnat välja att läsa:
•
•
•

Slutet av Mats Strandberg
Sebbe sa nej av Niclas Christoffer
Jack av Christina Lindström

•
•

Inuti huvudet är jag kul av Lisa Bjärbo
En ocean av kärlek av Tahereh Mafi

För mer information kontakta:
Elna Andersson, skolbibliotekarie, Milnergymnasiet, Kristianstads kommun,
044-13 59 51

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns
fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta
tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola,
omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7
miljarder kronor varje år.
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