
Till alla bokmentorer! 
  
Vad innebär det att vara bokmentor?  Du kommer att få träffa 6-7 ungdomar som nu går i 
årskurs 6 på Videdalsskolan.  Ni träffas 5 gånger mellan den 22 oktober 2010 och den 27 maj 
2011. 
Varje gång ni träffas samtalar ni om en gemensam bok ni har läst. Ett enkelt samtal utifrån de 
tankar och funderingar ni fick när ni läste boken. 
Genom dessa gemensamma träffar vill vi stimulera eleverna att använda och utveckla sitt eget 
språk, samtidig som de får möjlighet att möta människor från andra miljöer som på ett enkelt 
sätt berika och vidgar deras vyer. 
 
Första träffen: 
Det allra första mötet kommer att äga rum på Malmö Stadsbibliotek den 22 okt kl. 9.30.  
Ungdomarna, skolans personal och bokmentorerna åker buss tillsammans till biblioteket.   
Bussen avgår klockan 9.00 från skolans parkeringsplats. Ni kan också själva ta er till 
biblioteket om ni så önskar. Det hela börjar kl. 9.30 
 
På Stadsbiblioteket ska författaren Christina Claesson och mimaren Anna-Karin Sersam visa 
”Hur man kan läsa en bok”. 
Christina Claesson kommer också att ge tips och inspiration inför samtalen som kan 
underlätta mötet mellan ungdomarna och mentorerna. 
 
Ungdomarna har själva valt den första boken som mentorerna kommer att få vid detta tillfälle. 
 
Andra träffen: 
Det andra tillfället för bokcirklarna blir den 10 december.  Mellan klockan 8.15 och 9.00 
bjuds alla på frukost i skolan, mentorerna sitter tillsammans med var sin grupp. Under 
frukosten underhåller två trubadurer med sång och berättelser om svenska december 
traditioner. 
Mellan klockan 9.15 och 10.30 träffas därefter bokcirklarna och samtalar kring boken man 
fick den 22 oktober.  Vid detta tillfälle kommer också bibliotekarierna från Husie Bibliotek att 
presentera de böcker som bokcirklarna ska läsa inför nästa möte. 
 
Kommande träffar blir den 28 januari, den 25 mars och den 27 maj. 
 
Vi startar med dessa bokcirklar en process där vi som människor på lika villkor träffas för att 
prata, så som vi har gjort i alla tider. Det är också på detta enkla sätt vi genom samtal 
stimulerar vår egen utveckling. 
 
Vi är mycket glada för att ni vill vara med i denna process. 
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