
Bokkofferter i arbeid med språkstimulering 

 
Et kurs fra prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement – 

formidling, som er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud 

fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek.  

 

 

Tittel på kurs:   Bokkofferter i arbeid med språkstimulering 

Foredragsholdere/ 

Kursholdere:   Gerd Lyby og Åse Melkeraaen  

 

Målsetning:   Dette kurset er utviklet for å motivere til økt bruk av bøker i  

    språkstimuleringsarbeid. Det skal også gi deltakerne praktisk kunnskap og 

     inspirere til å lage og bruke bokkofferter med barn.  

Målgruppe:  Kurset passer for ansatte i bibliotek, barnehage og småskole.    

Innhold/Program: Kurset er et 6-timers kurs (dagskurs) der ideen om bokkofferter blir 

presentert. Hvordan kan bibliotekene bruke og lage bokkofferter i sitt 

 formidlings- og språkstimuleringsarbeid? Foredragsholderne tar også opp 

betydningen av bøker for barns språkutvikling gjennom kursdagen.  

Omfang/Kapasitet i perioden:   

    Ledige datoer for kurs er: 19.10.2012, 16.11.12, 18.01.13, 01.03.13, 12.04.13. 

     Samlingen går over én kursdag og varer seks timer. Maks 30 deltakere. 

Foredragsform:  Forelesning, workshop, dialog.  

Foredragsholdere: Gerd Lyby er pedagogisk leder i Rygge kommune og har fordypning i 

 flerkulturell forståelse. Hun har videreutdanning i veiledning og fokus på 

språk og språkutvikling.  

Åse Melkeraaen er migrasjonspedagog i Rygge kommune med 

videreutdanning i flerkulturell forståelse. Åse har skrevet bok om flerspråklige 

barn og språkstimulering. 

 

Nivå:    Kurset passer for bibliotekarer, førskolelærere, småskolelærere og 

  



    fagarbeidere/assistenter. 

For- og etterarbeid:  Kurskompendium sendes aktuelt kurssted. Kursansvarlig trykker opp x antall 

kompendium. Kursdeltakerne får hvert sitt kompendium ved kursstart. 

Aktuelle bibliotek får tilsendt liste over bøker som skal brukes under 

workshoparbeid. Kursansvarlig sørger for å ha bøkene tilgjengelig på 

kursdagen.  

Avtalt pris med  

foredragsholder(e):  Dagskurset koster 6000,- kroner per kursholder.  I tillegg kommer refusjon for 

    Gerd Lyby for frikjøp fra fast stilling. Reise- diett- og opphold dekkes av 

    kursbestiller. Det aktuelle fylkesbibliotek bestiller flybilletter/andre billetter, 

    og overnatting/hotell ved behov, i forkant av kurset. 

Bestilling av kurs:  Ta kontakt med kursholder Åse Melkeraaen, Rygge kommune. 

    E-post: ase.melkeraaen@rygge.kommune.no 

    Tlf:  69 70 85 58/85 98 

   Mob:  417 32 733  

    Kurs bestilles senest 3 uker før kursdag. 

Produsent av kurset:  Østfold fylkesbibliotek 

Kursmoduler:  Prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek har utviklet flere 

kursmoduler som tilbys høsten 2012/våren 2013. Noen passer godt sammen 

og bygger på hverandre, mens andre kurs står mer for seg selv. Alle kurs tar 

utgangspunkt i formidlerens rolle i biblioteket – både på den fysiske og 

digitale arenaen.  

 Kurs som utvikles i prosjektet: 

Digital formidling - Å skrive for nett (1 dag)  

Lesesirkelledelse (1 dag)  

Bibliotekrommet som arena for formidling (1 dag) 

Publikumsutvikling/litterære evenementer i biblioteket (1 dag)  

Generell formidlingskompetanse (2 dager) 

Eventyrfortelling: Formidling for barn (1 dag) 

Bokkoffert: Formidling for barn (1 dag) 

Babysang: Formidling for barn (1 dag) 

Bokprat: Formidling for voksne (2 dager) 
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