Till föräldrar/vårdnadshavare

Äntligen ett lokalt nyhetsmaterial till barnen!!!
MiniBladet samarbetar med lokala dagstidningar för att utveckla lokala nyhetssajter för
barn. Läs om vilka tidningar vi samarbetar med på vår webbplats. Webbplatsen är gratis och
öppen för alla. 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 och bli
kritiska medieanvändare. MiniBladets nyheter har flera
svårighetsgrader och barnen får stöd att komma vidare till nästa nivå.
Det finns även talsyntes i tre hastigheter med pekmarkör. Målgrupper
är barn mellan 3 och 12 år.
Barnens egna nyheter ska vara lika viktiga som världsnyheterna. I
MiniBladets Reporterskola får barnen många spännande journalistiska
skrivövningar. De skriver, fotograferar och skickar in texter och bilder
som kan publiceras i MiniBladet och i samarbetande dagstidning. De kan också vinna priser
till klassen. Vi har märkt att när arbetet är ”på riktigt” och når en större publik får eleven
både ökat självförtroende och ökad lust till lärande. Läsutvecklingen stimuleras samtidigt
som det lokala engagemanget ökar. Alla barn ska kunna bli delaktiga oavsett ålder,
bakgrund och förmåga.
MiniBladet vänder sig främst till barn men även vuxna erbjuds givande läsning på
föräldrasidorna. MiniBladets expertpanel ger i dialog goda råd om barns
internetanvändning, hur man kan stötta barn i deras läsutveckling bl.a. med MiniBladet som
medel. Varje vecka finns t.ex. samtalsfrågor kring en nyhet som kan diskuteras med barnen.
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, MiniBladets grundare, är en lärare, och läromedelsförfattare, som brinner för läsoch språkutvecklingsfrågor. Maria och MiniBladets redaktion arbetar för att barnen ska få ett eget
lokalt nyhetsmaterial – MiniBladet.

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 foton och texter med mera som man arbetat med i skolan med mål att få
texterna och bilderna 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 kommer sedan
att publiceras i MiniBladets kanaler och i samarbetande dagstidningar. 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 tagen av barnet

□ Med namn som fotograf

□ Anonymt

□ Bild där barnet syns

□ Med namn

□ Anonymt

□ Bild och text
till MiniBladets läromedel

□ Med namn

□ Anonymt

__________________________
Elevens namn

____________________________
Personnummer

__________________________
Skola

____________________________
Klass

__________________________
Ort och datum
__________________________
Namn på vårdnadshavare

____________________________
Namn på vårdnadshavare

Medgivandet är inhämtat av:
__________________________
Namn

____________________________
Arbetsställe

Till föräldrar eller vårdnadshavare

På lätt svenska

Äntligen finns nyheter för barnen!
MiniBladet är en tidning för barn mellan 3 och 12 år.
MiniBladet samarbetar med olika dagstidningar i Sverige.
Du kan läsa mer om vilka tidningar vi samarbetar med
på vår webbplats som är öppen för alla.
Webbplatsen heter www.minibladet.se
I MiniBladet kan barn läsa spännande nyheter.
De kan läsa nyheter precis som vuxna.
Dessutom tränar de sitt språk och på att läsa.
MiniBladet hjälper barnen att bli bättre på att läsa och att skriva.
MiniBladet vill att barnen ska vara aktiva.
Därför finns det nya övningar varje vecka.
Barnen kan skriva och skicka in texter som kan komma med i MiniBladet.
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.
Till exempel finns det 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
eller tips på en trevlig utflykt eller något helt annat.

Välkomna till http://www.minibladet.se/
Vill ni veta mer, kontakta:
Maria McShane
Maria@lasar.se
Maria är MiniBladets grundare.
Hon är lärare och författare av läromedel.
Hon har ett intresse för hur människor utvecklar sitt språk.
Därför skapade hon MiniBladet så att barn kan få läsa nyheter precis som vuxna
och samtidigt träna sitt språk.
Gilla oss också på facebook: www.facebook.com/MiniBladet.se

Blankett för medgivande – till föräldrar eller vårdnadshavare  På lätt svenska
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 och bilder
som barnen har gjort i skolan.
Barnen ska förstå att de gör viktiga saker även för andra.
Läraren skickar texterna eller bilderna till MiniBladet.
Texterna och bilderna kommer att vara med i MiniBladets olika kanaler.
Det betyder att bilderna och texterna
kan visas på internet, i tidningar vi samarbetar med
eller när MiniBladet presenteras för andra.
Om barnet inte vill säga sitt namn går det bra att vara anonym.
Då kan barnets texter eller bilder presenteras under ett annat namn.
Du får när som helst ta tillbaka ditt medgivande.
Jag (vårdnadshavare) accepterar att material som mitt barn arbetat med i skolan
får vara med i MiniBladet:
Sätt kryss i de rutor som passar dig och ditt barn.
□ Text

□ Med namn

□ Anonymt

□ Bild tagen av barnet

□ Med namn som fotograf

□ Anonymt

□ Bild där barnet syns

□ Med namn

□ Anonymt

□ Bild och text
till MiniBladets läromedel

□ Med namn

□ Anonymt

__________________________
Elevens namn

____________________________
Personnummer

__________________________
Skola

____________________________
Klass

__________________________
Ort och datum
__________________________
Namn på vårdnadshavare

____________________________
Namn på vårdnadshavare

(Till skolan) Medgivandet är inhämtat av:
__________________________
____________________________
Namn
Arbetsställe

