
Till föräldrar/vårdnadshavare På lätt svenska 

 

Äntligen finns nyheter för barnen!!! 

MiniBladet är en tidning för barn 3 – 12 år som samarbetar med dagsstidningar i Sverige. 
Det finns en webbplats som är öppen för alla. Se www.minibladet.se 
 
I MiniBladet kan barn läsa spännande saker och nyheter redan när de är små. De kan läsa 
nyheter precis som vi vuxna. Dessutom tränar de sitt språk. De tränar också på att läsa. 

MiniBladet hjälper barnen att hela tiden bli bättre på att läsa och att skriva. Vi vill att barnen 
ska vara aktiva, och det finns nya övningar varje vecka. Barnen kan skriva och skicka in 
texter som kan komma med i MiniBladet. 

MiniBladet ska vara en bro mellan barn, föräldrar, skolor, dagtidningar och andra. Du som 
vuxen ska kunna använda MiniBladet tillsammans med ditt barn. Varje vecka finns det till 
exempel frågor om en nyhet som ni kan diskutera tillsammans. 

En sida för föräldrar 
MiniBladet har också en sida för föräldrar. Där kan du till exempel få tips av våra experter. 
Tips på hur barn kan använda internet. Och tips på hur barn kan bli bättre på att läsa.  

Vi vill gärna att du delar med dig av dina tips. Det kan vara hur man ordnar ett roligt 
barnkalas. Det kan vara tips på en trevlig utflykt eller något helt annat. 

 

Välkomna till 
www.minibladet.se 

 

Gilla oss också på facebook: 
www.facebook.com/MiniBladet.se 

 

 

Vill ni veta mer, kontakta: 

Maria McShane 
Maria@lasar.se 

Maria är lärare och författare av läromedel. Hon är mycket intresserad av utveckling av 
läsning och språk. Maria har sammanställt en redaktion som arbetar för att barnen ska få ett 
eget nyhetsmaterial och det är MiniBladet. 
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Blankett för medgivande På lätt svenska 

- till dig som har barn i grundskolan  

Klass ______________ på skolan ______________________ vill använda MiniBladet i 
skolan. Vi vill använda MiniBladet för att utveckla barnens läsning och språk.  

Vi vill att MiniBladet ibland kan ha med texter som barnen har skrivit i skolan. Barnen 
ska förstå att deras texter är viktiga för andra också. 

Läraren skickar texterna till MiniBladet. De kommer bara att vara med i MiniBladet. Vid 
några tillfällen  kan även samarbetande dagstidningar vilja publicera det inskickade 
materialet. Det går bra att använda en signatur istället för namn, om barnet vill vara 
anonymt.  

Du får när som helst ta tillbaka ditt medgivande.  

Jag (vårdnadshavare) accepterar att material som mitt/vårt barn arbetat med i skolan 
får vara med i MiniBladet: 

Sätt kryss i rutorna. 

□  Text □  Med namn □  Anonymt 

□  Bild □  Med namn □  Anonymt 
 

_______________________ ___________________________ 
Elevens namn Personnummer 
 
 
_______________________ ____________________________ 
Skola Klass 
 
 
_______________________  
Ort och datum 
 

_______________________ ________________________ 
Namn på vårdnadshavare Namn på vårdnadshavare 

 

Medgivandet är inhämtat av: 
 
____________________________ _____________________________ 
Namn Arbetsställe 


