
BOKBAMSEN

Et unikt tilbud til småbarnsfamilier



Fra prosjekt til fast ordning
• Prosjekt Leselyst 2001 – 2003.

• Støtte fra Statens bibliotektilsyn, 
bevilgninger fra kommunestyret og interne 
overføringer.

• Samarbeid mellom bibliotek, 
skole, barnehage og helsestasjon.

• 100% fast stilling fra 2004. 
Enstemmig vedtatt i 
kommunestyret.



Bokbamsens mål

• Gjøre bøker til en naturlig del av hverdagen.

• Bidra til god språkforståelse.

• Øke leselysten.

• Stimulere leseutviklingen.

• Bevisstgjøre foreldre 
på betydningen av bøker og 
høytlesning.



Bokbamsens kjerneaktiviteter



Tilbud til nyfødte

• Helsesøster har med 
seg en invitasjon fra 
Bokbamsen ved 
første hjemmebesøk.

• Gaveboka til den 
nyfødte er: 
Barnets første bok 
av Kari og Werner 
Grossmann.



Besøk på helsestasjonen

• Når barna er 4 
måneder, deltar 
Bokbamsen på 
barseltreff.

• Foreldrene får 
informasjon om 
tilbudet, og vi 
snakker om barn, 
bøker og lesing.



Tilbud til 2-åringen

• Tilbudet til 2-åringene 
er et innholdsrikt 
besøk av eller hos 
Bokbamsen.

• Gaveboka til 2-åringen 
er: Bamse av Grete 
Janus og Mogens 
Hertz.



Hjemme hos 2-åringen



Besøk på kontoret



Ulike familier/ Ulike møter
• Ulike møter – ulike 

innfallsvinkler.

• Alltid med utgangspunkt i 
barnet.

• Ufarliggjøre språk, bok og 
bibliotek – ingen vurdering.

• Overbevise foreldre om 
deres viktige rolle.



Tilbud til 4-åringen

• 4-åringene får en 
invitasjon til 4-årstreff 
sammen med 
Bokbamsen.

• Gaveboka til 4-åringen 
er en stor eventyrbok.



Tilbud til 6-åringen
• Ordfører og 

Bokbamse deler ut 
en bokpakke med 
tre bøker til alle 
1.trinnselever i 
kommunen.

• Bøkene er valgt ut i 
samarbeid med 
1.trinnslærerne.



Lesestunder i barnehage, skole og SFO

• Bokbamsen er på 
jevnlige besøk i 
kommunens barnehager, 
skoler og SFO. 

• På denne måten møter 
vi ALLE barna i 
kommunen.



Lesestunder på biblioteket

• Bokbamsen 
holder jevnlige 
lesestunder på 
biblioteket for 
familier, 
barnehager, 
SFO og 
skoleklasser.



Bibliotek i barnehage
• Bokbamsen har åpnet 

12 barnehagebibliotek i 
kommunen.

• Målet er at dette skal 
bidra til at boka blir 
en naturlig del av 
hverdagen for både 
barna, personalet og 
foreldrene. 



Leseravner

• Leseravner er 
frivillige som 
hjelper 
Bokbamsen 
gjennom å holde 
jevnlige 
lesestunder i 
barnehager.



Foredrag på foreldremøter

• Bokbamsen deltar 
på flere 
foreldremøter i 
skole og barnehage 
og snakker om 
bøkenes og 
høytlesningens 
betydning.



Bokmøter

• Bokbamsen har 
årlige møter med 
barnehagepersonale 
hvor ny 
barnelitteratur 
presenteres og 
diskuteres.



www.bokbamsen.no

http://www.bokbamsen.no/


• En egen 
leselystfestival 
for barna i 
Øvre Eiker.

• Arrangeres 
annethvert år.



Bokbamsens 10 gode grunner


