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https://www.youtube.com/watch?v=dE238-AOp2Y

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdE238-AOp2Y&data=02%7C01%7Canna.hallgren%40kulturradet.se%7C3f08264041d84b25eec808d86afe0e7b%7Cf3d7c5c86d504497b0eebdfb30400ddc%7C1%7C0%7C637376986692436951&sdata=cfArFRWFHt7yY0UduwSBXE824VF%2FLoNRvp4XOLu12Cg%3D&reserved=0
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https://youtu.be/Cz-2IoHF-4Y

https://youtu.be/Cz-2IoHF-4Y


Kulturrådet

Har du frågor? Eller vill ha kontakt rörande Bokstart?

Kontakta oss handläggare på Kulturrådet och Bokstart: info@bokstart.se

Bokstarts digitala dela-dag – 9 oktober 2020



Vi rullar på ändå
-fast anpassat till Covid-19

Bokstart Härnösand

Bild: Cyklande bibliotekarier/bokstartare
Birgitta Norgren och Helene Lundgren
Presentation: Agneta S Bylund



Inspelning av två sagor:
Sagoberättare Helene Lundgren 
& Birgitta Norgren
Filmare Jenny Olofsson
Vid Härnösands bibliotek



Kulturrådet

Lyssna på ett fint reportage från Bokstart 

Härnösand, SR Kulturnytt. Foto: Joakim Silverdal/Sveriges Radio

https://sverigesradio.se/artikel/7565397



Om du vill veta mer om Bokstart Härnösand 

kontakta;
Agneta S Bylund 070 403 27 71

Birgitta Norgren   0611 865 09 070 300 57 28 

Helene Lundgren 0611 34 80 00 070 300 57 28

Eller titta in på vår Facebook sida Bokstart Härnösand
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BOKSTART PÅ FLERA 

SÄTT

Norrköpings stadsbibliotek:

Margareta Gustafsdotter,

Wafaa Alnafei och Ingrid Bäckström



Före Covid-19

• Vi startade januari 2019

• Ingår i Bokstart Östergötland

• Ringdansens- och Mirums BVC  120 barn/år och c a 6 hembesök i veckan

• Hembesök vid 6 månader, 10 månader och Bokstartskalas vid 18 månader

• Minibibliotek på Ringdansens BVC  med Bokstartspåsar 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år 

• Väntrumsbibliotek på samtliga BVC i Norrköping

• Samarbete med Familjeteamet, Socialförvaltningen inleds och vissa hembesök genomförs hos prioriterade 
barn



Ställa om – inte ställa in

• Vi bokar av och bokar om. Prioriterar 6-månaders besöken

• Vi spelar in veckans ramsa och publicerar den på bibliotekets Instagram

• Babysagan som ställdes in ersätts med digitala Sagostunder och skickas på 

sms till de föräldrar som vi skulle ha varit på hembesök hos. Filmerna finns 

på YouTube

• Vi lämnar bokkassen vid dörren till de 10- månaders besök som ställs in och 

skickar filmen som vi visar vad vi hade tänkt göra vid besöket.



Veckans ramsa

• Här dansar Herr Gurka:

• https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=E-

CVAG11vw0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=E-CVAG11vw0&feature=youtu.be


10-månadersfilmen: två små filmer

• Här är del 1 länk:

https://youtu.be/dwTT0iAq4dk

och här är del 2:

https://youtu.be/dlgHkS83kXA

https://youtu.be/dwTT0iAq4dk
https://youtu.be/dlgHkS83kXA
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Träffar utomhus

• 1 juni började vi göra hembesök igen. Sms till familjen dagen innan för att 

kolla om de är friska

• Vissa familjer träffar vi utomhus i parken istället. Vi besöker området med 

bokcykeln och träffar flera av våra Bokstartsfamiljer under sommaren 

utomhus

• Bokkassar på dörren och länk till YouTube filmen till 10-månaders barnen



Samtidigt på biblioteket

• Bokstartspåsar 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år på Stadsbiblioteket

• Sagostunder ute i parkerna för bebisar och större barn

• Bokcykeln och bokbuss besöker våra projektområden och vi har 500 

besökare

• Take-away påsar med helt nya böcker tas med ut i parkerna och lånas ut även 

på Stadsbiblioteket

• Bokstart visar upp sig på Kulturnatten och läser babysagor för de minsta





Nuläge

• Vi gör hembesök vid 6 månader och 10 månader

• Babysaga på Öppna förskolan

• Kombo-besök för de som varit mycket sjuka och ställt in sina hembesök flera 
gånger. Vi gör 6 och 10 månaders besöket vid samma tillfälle

• Bokkasse och film för de som hellre vill det och har börjat förskolan

• Vi planerar Bokstartskalas för de första 17 barn vi hade hösten 2019 d v s 18 
månaders barnen

• Minikalas för 2-4 åringar och Svenska med babys Öppna föräldragrupp på 
Stadsbiblioteket



Från ett hembesök vid 10 

månader
Favoritboken är förstås Hela fina jag!

Den dramatiserar vi och gör rörelser till och dessutom sjunger
vi sånger från en folder vi gjort med sånger och ramsor om 
kroppen och djur. Djurpåsen är med och vi sjunger och pratar
om alla bondgårdens djur och läser Pinos bongård. 

Allt vi läser, sjunger och ramsar gör vi tillsammans med 
familjen. Vi använder också Tecken som stöd när vi läser och
sjunger. 

På så sätt når vi fram mycket bättre till både barn och föräldrar



Framöver

• Bokstart ska implementeras i den ordinarie biblioteksverksamheten på 
samtliga bibliotek i Norrköpings Kommun

• Taxonomi och plan för hur detta ska gå till är under arbete tillsammans med 
Basutbudet

• I Basutbudet fastslås att varje bibliotek ska samarbeta med närliggande BVC 
öppna förskolan och andra som arbetar med små barn

• Utveckla nätverk med logopedi, förskola, socialförvaltningen, BHV, öppen 
förskola/familjecentral



Att samverka är viktigt för att nå 

så många som möjligt

Oavsett var man bor i kommunen ska man nås av 

Bokstart och Språkstimulerande insatser

Det är vårt mål!
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Bokstart

Ydre

Följ med på bebisbesök

Josefine Molinder

Christine Åström
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https://ms-
my.facebook.com/ydrekommunbibliotek/videos/h%C3%A4ng-
med-p%C3%A5-bokstart-med-josefine-och-christine-
h%C3%A4r-var-det-%C3%A4ven-premi%C3%A4rtur-f%C3%B6r-
/931087794038999/

https://ms-my.facebook.com/ydrekommunbibliotek/videos/h%C3%A4ng-med-p%C3%A5-bokstart-med-josefine-och-christine-h%C3%A4r-var-det-%C3%A4ven-premi%C3%A4rtur-f%C3%B6r-/931087794038999/
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Tack! 
Kontakt: info@bokstart.se

Bokstarts digitala dela-dag – 9 oktober 2020


