
Till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Äntligen ett nyhetsmaterial till barnen!!! 

 
MiniBladet samarbetar med lokala dagstidningar.  En gång i veckan finns en MiniBladet-del i 
samarbetande dagstidningars papperstidning. På er lokala MiniBladetsajt hittar du mycket 
mer. Se www.minibladet.se  
 
Med MiniBladet kan barn i tidig ålder fångas av spännande läsning,  
ledas in i nyhetsläsning med mål att få en vana att läsa de ”vuxnas” 
nyheter, och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling. MiniBladet 
har en ökande svårighetsgrad och barnen får stöd att komma vidare till 
nästa nivå. Målgrupper är barn 3–12 år. MiniBladet vill att barnen ska 
vara aktiva och många möjligheter finns till läsarmedverkan.  
 
 
MiniBladet är främst för barn men även vuxna erbjuds givande läsning på föräldrasidan. 
MiniBladets expertpanel ger i dialog goda råd om barns internetanvändning, hur man kan 
stötta barn i deras läsutveckling bl a med MiniBladet som medel mm.  Varje vecka finns 
samtalsfrågor kring en nyhet som kan diskuteras med barnen.  Här kan vuxna själva bidra 
med olika tips;  ett lýckat barnkalaskoncept, tips på utflyktsmål eller något helt annat.  
 
MiniBladet ska vara en länk mellan barn, föräldrar, skolor, dagstidningar och andra aktörer 
genom ett direkt samarbete. Som vuxen finns det många möjligheter att använda 
MiniBladet med barnen .  

 
 

Välkomna till www.minibladet.se! 

 

Gilla oss även på facebook: 
www.facebook.com/MiniBladet.se 
 
 
Vill ni veta mer, kontakta: 
Maria McShane 

maria@laslar.se 
Läs och Lär AB 
 
Maria McShane är en lärare, och läromedelsförfattare, som brinner för läs- och 
språkutvecklingsfrågor. Maria har sammanställt en redaktion som vill arbeta för att barnen 
ska få ett eget nyhetsmaterial – MiniBladet. 
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Medgivandeblankett till vårdnadshavare med barn i grundskolan 

Klass___________på skolan, ____________________ vill använda MiniBladet i 
undervisningen, som ett sätt att arbeta med barnens läs- och språkutveckling. Vi vill bl a 
kunna skicka in texter som är bearbetade i skolan med mål att få texterna publicerade på 
MiniBladet. Barnen ska känna att deras material är värdefullt för andra. 

Läraren skickar in allt material, som är framtaget i skolan, till MiniBladet. Det inskickade 
materialet kommer endast att publiceras på MiniBladet. Det kan förekomma enstaka 
tillfällen då samarbetande dagstidningar även vill publicera det inskickade materialet. Man 
kan vara anonym och ange en signatur istället för namnet. 

Medgivandet kan när som helst återtas. 

Undertecknad lämnar här sitt medgivande till publicering av följande material framarbetat i 

skolan tillsammans med vårt/mitt barn: 

□ 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 

  
 

 

 
 


