
Veiledning biblioteket 
 
Ved toårskontrollen og fireårskontrollen på helsestasjon får 
barnet en invitasjon med et gavekort til biblioteket for å hente 
gaveboka på samisk. Disse to bøkene er tilpasset alderstrinnet 
til barnet.  
 
Gavebøkene blir sendt gratis fra Sametinget til biblioteket 
etter at kommunen har meldt seg på Les for meg -prosjektet.  
 
Infomateriale om lesing og samisk litteratur skal også være 
tilgjengelig for familiene på biblioteket. Bruk gjerne bærenett 
Les for meg.  

 
 
Vi på Sametingets bibliotek ønsker at dette prosjektet skal være enkelt for bibliotekene og 
helsestasjonene å forvalte.  
 
TIPS TIL DEG SOM SKAL DELE UT GAVEBOKA 
 
Vis boka frem for barnet og foreldre. Fortell at boken gis som gave slik at de kan lese den sammen. 

1. I boken kan du skrive inn barnets navn, hvilket bibliotek boken er en gave fra og navnet ditt. 
2. Gi tips til hvordan foreldre og barn kan lese sammen: 

• Det er aldri for tidlig å begynne å lese. 
• På biblioteket kan du finne bøker om det barnet ditt interesserer seg for (som dyr, biler, 

troll osv …), eller bøker du selv liker og gjerne vil lese for barnet ditt. 
• Lesestundene kan gjerne være korte, og dere trenger ikke å lese hele boken. 
• Dere kan lese sammen på hvilket som helst tidspunkt av dagen. 

3. Vis frem barneavdelingen og fortell om tilbudet ved biblioteket: 

• Her på biblioteket kan du låne flere bøker til barnet ditt og deg selv. 
• Brosjyrene «Boktips fra baby til seksåring» på samisk kan vises til familiene.  
• Hvis familien ikke har lånekort, fortell hvordan de kan få det. 
• Fortell om familiearrangementer ved biblioteket. 

 

 

 

 

 



SAMARBEID MED HELSESTASJONEN 
 

Lohkh munnjien/Les for meg gir mulighet til samarbeid med helsestasjonen om å fremme høytlesing, 
leselyst og tidlig språkutvikling. Eksempler på konkrete samarbeidsformer kan være: 

• Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn eller lager plakat med boktips til 
venterommet. 

• Helsestasjonen deler ut informasjon om familiearrangementer som babysang og 
høytlesingsstunder ved biblioteket. 

• Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket. 
• Høytlesingsstund på helsestasjonen eller i åpen barnehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Päivi Alanen 
Prosjektleder for Les for meg ved Sametinget 
paivi.alanen@samediggi.no 
48211006 
 
For bestilling av materiell, send e-post til sambib@samediggi.no  
 

 
 
www.samediggi.no/lesformeg 
 

 

 

mailto:paivi.alanen@samediggi.no
mailto:sambib@samediggi.no
http://www.samediggi.no/lesfor

	Veiledning biblioteket
	Ved toårskontrollen og fireårskontrollen på helsestasjon får barnet en invitasjon med et gavekort til biblioteket for å hente gaveboka på samisk. Disse to bøkene er tilpasset alderstrinnet til barnet.
	Gavebøkene blir sendt gratis fra Sametinget til biblioteket etter at kommunen har meldt seg på Les for meg -prosjektet.
	Infomateriale om lesing og samisk litteratur skal også være tilgjengelig for familiene på biblioteket. Bruk gjerne bærenett Les for meg.
	Vi på Sametingets bibliotek ønsker at dette prosjektet skal være enkelt for bibliotekene og helsestasjonene å forvalte.
	TIPS TIL DEG SOM SKAL DELE UT GAVEBOKA
	Vis boka frem for barnet og foreldre. Fortell at boken gis som gave slik at de kan lese den sammen.
	SAMARBEID MED HELSESTASJONEN


