
«Les for meg!»

Et tverretatlig høytlesningsprosjekt 

i Strand kommune, Rogaland
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Kortsiktig målsetting:

Å få alle i kommunen som er foreldre til ettåringer 

til å lese for barna sine.
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Mål om 5 år:

At alle kommunens seksåringer stiller til skolestart 

med et ordforråd som er godt nok 

til å få utbytte av undervisningen.
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Mål om 17 år:

At alle kommunens ungdommer kommer 

seg helskinnet gjennom VGS 

og kan se tilbake på skolegangen sin og tenke: 

«Jeg lyktes tross alt med noe …»
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Hvordan?
• Involvering av alle etater som møter småbarna og 

foreldrene deres:
– Helsestasjonene

– Barnehagene

– Bibliotek og kulturavdeling

– Barnevern

– Flyktningetjenesten

– Opplæringstjenesten

• Alle bidrar med ulik kompetanse slik at vi 

kan forstå kompleksiteten i utfordringen best mulig.

• Alle bidrar ved å ta opp temaet høytlesning 

i møter med småbarnsforeldre.
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Praktisk gjennomføring
Utdeling av tre, gratis barnebøker:

• På 10-månederskontrollen: 

en gratis barnebok + informasjon om effektene av høytlesning.

• På første foreldresamtale etter oppstart i barnehage: 

Enda en gratis bok + informasjon om at den tredje boken kan hentes på 

biblioteket.

• Ved besøk på biblioteket: 

En tredje gratis bok dersom de skriver seg inn som deltakere i prosjektet.

Biblioteket følger opp deltakerne gjennom invitasjoner til arrangement 

og påminnelser om å komme og låne flere bøker.
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• Helsestasjonene følger opp de som ikke begynner i 

barnehage.

• BV bruker høytlesning som en av aktivitetene foreldre 

skal gjennomføre.

• Flyktningetjenesten og opplæringstjenesten hjelper til 

med å skape kultur og forståelse for det merkelige 

fenomenet høytlesning. (Komplekst!)

Side 7

Praktisk gjennomføring



Finansiering 2019

• 100 000 fra SR-bankstiftelsen

• 60 000 fra fylkesbiblioteket i Rogaland

• 100 000 i egne kommunale midler. 

(Fra allerede bevilget pott til kultur- og fritidsaktiviteter 

for barn fra lavinntektsfamilier)

• Søknad inne hos BUFdir. Venter på svar … 
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Politisk forankring

• Prosjektet «Les for meg» er forankret politisk 

med vedtak i kommunestyret.
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Noe for din kommune?
En 18-åring som ikke gjennomfører VGS og havner i NAV-

systemet koster minst 200 000,- i året. Det betyr at dette er et 

plussregnskap dersom 2 ungdommer fra hvert årskull unngår 

denne «skjebnen». 

(Strand kommune har ca. 160 barn i hvert årskull.)

Som politiker er du nærmest kørka hvis du ikke stemmer for å 

bruke penger på dette! 

Ferdig tygd politisk saksframlegg sendes til deg på oppfordring. 

Gi den videre til din politiker, din biblioteks- eller kultursjef.
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