Till lärare/förskolelärare och övrig skolpersonal

Äntligen ett nyhetsmaterial till barnen!!!
MiniBladet samarbetar med er lokala dagstidning. Varje lördag finns en del i papperstidningen
och på er lokala MiniBladetsajt hittar du mycket mer. Se www.minibladet.se
Med MiniBladet ska 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 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 mm. Här kommer skolor (förskolor,
grundskolor och sfi-skolor) att få tips och material om hur de kan
arbeta med MiniBladet. Kursplaner kopplade till MiniBladets
innehåll kommer att läggas ut. MiniBladet ska vara en länk
mellan barn, föräldrar, skolor, dagstidningar och andra aktörer
genom ett direkt samarbete.
Hoppas ni vill använda MiniBladet i er undervisning. Tipsa gärna om MiniBladet till föräldrar och
berätta hur ni kommer att arbeta med MiniBladet.
På MiniBladet vill vi att barnen ska vara aktiva och det finns många möjligheter till
läsarmedverkan, allt ifrån att rösta på veckans nyhet till att skicka in Månadens text med mål att
bli publicerad på MiniBladets webb. Arbeta enskilt eller i grupp.
För lärare finns det olika sätt att hantera barnens producerade material. Man kan arbeta med
skrivuppgifter i skolan. Vill man uppmuntra barn att skicka in texter kan man låta dem skicka in
färdiga texter i samråd med sina föräldrar hemma, eller få en påskrift av vårdnadshavaren att hen
godkänner att materialet skickas in. Ett annat alternativ är att fråga föräldrar exempelvis vid ett
föräldramöte om de vill ge ett medgivande till att material skickas till MiniBladet via läraren som i
så fall blir den som godkänner materialet. Använd gärna i så fall bifogad färdig blankett. När ni
skickat in material kan föräldrar exempelvis få feedback i veckobrev.

Välkomna till www.minibladet.se!
Gilla oss även på facebook: www.facebook.com/MiniBladet.se
Vill ni veta mer, kontakta:
Maria McShane
073 69 77 036

maria@laslar.se
Läs och Lär AB

Maria McShane är en lärare, och läromedelsförfattare, som brinner för läs- och språkutvecklingsfrågor. Marias
huvudämne är svenska som andraspråk och hon har 25 års pedagogisk erfarenhet att arbeta med ungdomar och
vuxna.
Maria har sammanställt en redaktion som vill arbeta för att barnen ska få ett eget nyhetsmaterial – MiniBladet.

