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Projektets målgruppe /
publikum?

Alle elever i Aalborg Kommunes 4. til 6. klasser

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

Med dette projekt ønsker vi at sætte turbo på 2 allerede eksisterende formater,
nemlig Alle Læser kampagnen ude på skolerne, Ordkrafts skoleprogram og så
suppleres det hele med et fyraftensmøde for lærerne samt et event for
forældrene.

Ordkraft litteraturfestival – booking og programlægning af læsefestivalens
programpunkter underfestivalen.

Lystlæsning gør børn til bedre læsere, hvilket er afgørende for deres trivsel og
mestring i voksenlivet, set ud fra både et dannelses- og uddannelsesperspektiv.
Der ligger et stort potentiale i at styrke samarbejdet og samspillet mellem skoler,
biblioteker og familier, som alle spiller en central rolle, når børnene skal inspireres
til læsning.
Med denne ansøgning ønsker vi altså at samle kræfterne, ved at bruge Ordkraft
som platform til at inspirere endnu flere skoleelever, deres forældre og ikke mindst
give lærerne et børnelitterært kompetenceløft. Under tidligere Alle Læser
kampagner har vi oplevet, at dét at møde forfattere i høj grad øger læselysten.
Ordkraft har i forvejen den normalt helt udsolgte Funky Fredag, som kommuner i
hele regionen deltager ivrigt i. Nu vil vi gerne sætte ekstra fokus på læsning for
skoleeleverne i Aalborg Kommune.
Alle Læser 2021 vil med midlerne fra denne ansøgning fordoble antallet af
forfattermøder ude på skolerne. Her vægtes både geografisk og socialøkonomisk
udfordrede folkeskoler. Eleverne vil komme til at arbejde med de temaspor, som
de senere kommer til at møde på Ordkraft, ligesom de vil blive undervist i kunsten
at interviewe forfatterne.
Herudover bliver der skræddersyet et større Ordkraft program til skolerne i
Aalborg Kommune. For at sikre geografisk og socialøkonomisk spredning af de
tilmeldte skoler vil vi afsætte en pulje, hvor fra skolerne kan få transportstøtte.
Alle Læser – Læsefest på Ordkraft vil supplere det almindelige Ordkraft
skoleprogram med yderligere forfattere. Her vil der blive tematiserede sessioner,
som eleverne allerede har mødt under forårets Alle Læser kampagne.
Programmets tema vil kredse om den måde litteraturen kan bruges til at spejle sig
i og til at italesætte svære problemstillinger. Der vil fx være en session, som
handler om ensomhed og mobning og en som handler om at være fremmed.

Eleverne og deres forældre inviteres til en særlig Alle Læser event under
Ordkraft. Her vil de sammen møde forfattere og litteratur ligesom alle forældre
bliver introduceret til forløbet på http://laeseforaeldre.dk/, som styrker
forældrene i at motivere deres børn til at læse.
Ordkraft vil også være vært for et inspirerende fyraftensmøde for kommunens
lærere, hvor bibliotekarer, forlag, fagkonsulenter og forfattere sætter spot på den
gode litteraturformidling i skolesammenhæng.

Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Vi søger om 98.590,- se egenfinansiering samt budget i vedhæftede.

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

December 2020 Programlægning og invitation udsendes til skoler
Jan - Feb 2020-2021 Alle Læser kampagnen kører på alle skoler
April 2021 Læsefest på Ordkraft, ekstra forfattermøder, fyraftensmøde for lærere
og event for forældre.
maj/juni 2021 Evaluering og regnskab

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Informationsskærmene på skolerne vil blive brugt som platform for hele
kommunikationsindsatsen. Vi vil yderligere arbejde med børnenes egne
fortællinger, så vi f.eks. på Ordkraft vil kunne motivere børns voksne til at inspirere
andre børn til læsning. Yderligere vil vi udsende informationsmateriale målrettet
børn og forældre til DUS’erne i Aalborg Kommune, som Aalborg Bibliotekerne i
forvejen har etableret samarbejde med.
Optælling af antal deltagende skoler både i Alla Læser Kampagnen og på Ordkraft.
Vi håber på en fremgang på 20 %
Skoler inviteres til at evaluere forløbende ved et online spørgeskema
Der vil naturligvis blive lavet artikler til både dags- og fagpresse.

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Se vedhæftede budget

Evt. andre relevante
oplysninger

Når 2 etablerede formater samtænkes på denne måde opstår der en synergieffekt,
som kommer til at give både litteraturen, læseglæden og Ordkraft stor synlighed.
Alle læser er en læseindsats, der er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg
Bibliotekerne og Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune. Alle læser inspirerer hvert
år i januar og februar børn fra 4. - 6. klasse til læselyst og læseglæde ved at
inddrage både skolen, biblioteket og forældrene. Ordkraft er en velfungerende
litteratur og ordfestival, som i forvejen har et stort forfatterprogram for
skoleelever i hele kommunen. De to projekter vil køre videre som vanligt uanset
om vi opnår yderligere støtte via denne ansøgning.
Men en målrettet bevilling fra Kulturens Udviklingspulje vil sætte turbo på glæden
ved litteratur og læsning blandt eleverne i Aalborg Kommune og vil vi samtidig nå
længere ud og sikre en mere langtidsholdbar effekt ved at motivere børns voksne
til at arbejde videre med lystlæsning - også ud over kampagner.

