BOKLÅDOR
för förskolor att
låna från
Leksands bibliotek
Vad är en boklåda?
Boklådan är en låda med 20-30 böcker ibland i ett visst ämne. Det kan vara både
skön- och facklitteratur. Böckerna passar för barn i förskoleåldern - vissa för yngre
barn, ca 1-3 år, andra för äldre, ca 3-6 år. I lådan finns också:
 en innehållsförteckning över vilka böcker som är med
 två lappar att sätta upp till föräldrar och barn
 en lapp med information att dela ut till föräldrar

Varför har vi boklådor?
Syftet med boklådorna är att göra litteraturen mer tillgänglig för barnen på två sätt:
1. Förskolan får tillgång till böcker. För förskolor som har svårt att ta sig till
biblioteken blir det möjligt att låna en större mängd böcker. Transport till de
kommunala förskolorna kan ske med internposten.
2. Barn och föräldrar kan låna hem böcker.

Hur går det till?
Boklådorna lånas ut från Leksands eller Insjöns bibliotek till förskolepersonal på
förskolans lånekort. Lånetiden är två månader och kan förlängas om ingen ställt sig i
kö. Förskolans personal bestämmer vad de vill använda böckerna till – för egen
läsning eller för att barn/föräldrar ska låna hem böcker, eller både och.
Hemlån av böcker går till så här: I lådan finns två lappar att sätta upp. På den ena
finns information till föräldrar och kartor med ”prickar”. På den andra finns spöket
Laban och hans läsorm som tappat prickarna. Laban behöver hjälp att sätta tillbaka
prickarna! För varje bok som lånas, sätter barnet en prick på Labans orm och skriver
sitt namn bredvid. När ormen är full är det dags en ny låda!
Obs! Laban och läsormen ska återlämnas till biblioteket med lådan!
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Astrid Lindgren – böcker av/om Astrid + CD + spel. För 3-6 år
Barn i världen – böcker om barn i olika länder. För 3–6 år
Barn i världen II – böcker om barn i olika länder. För 3–6 år
Blandade ämnen Yngre barn – böcker för 1-3 år
Blandade ämnen Yngre barn 2 – böcker för 1-3 år
Blandade ämnen Äldre barn – böcker för 3-6 år
Börja skolan – böcker om att börja skolan och att lära sig läsa/skriva/räkna och
enkla böcker för nybörjarläsare. För 4-6 år
Djur – böcker om djur. För 3-6 år.
Familjen – bilderböcker om familjer och släkt. För 1–6 år
Hösten – böcker om hösten. För 1–6 år
Kroppen – böcker om människokroppen. För 3-6 år
Känslor – böcker om känslor. För 3-6 år
Kärlek 1 – böcker om kärlek. För 1-6 år
Kärlek 2 – böcker om kärlek. För 1-6 år
Läskigt – läskiga böcker. För 3-6 år
Miljö – böcker om miljö. För 3-6 år
Natur – böcker om naturen. För 3-6 år.
Rim & Ramsor – bilderböcker och samlingar på rim. För 1-6 år
Sagor – bilderböcker med folk- och konstsagor. För 3–6 år
Sommaren – böcker om sommaren. För 1–6 år
Språk – böcker på olika språk. För 1-6 år
Vatten – böcker om vatten. För 3-6 år
Vintern – böcker om vintern. För 1–6 år
Våren – böcker om våren. För 1–6 år
Vänskap II– böcker om vänskap. För 3–6 år
Vänskap III– böcker om vänskap. För 3–6 år
Yrken – böcker om olika yrken. För 3–6 år
Åka – böcker om fordon. För 1–6 år
Åka II - böcker om fordon. För 1–6 år
1 – 3 år – blandade böcker för åldersgruppen
4 – 5 år – blandade böcker för åldersgruppen
4 – 5 år Lättläst – böcker med kortare text och lättläst innehåll

Vill du låna en boklåda till din förskola?
Säg till i lånedisken på Leksands eller Insjöns bibliotek!
Mejla matilda.bowes@leksand.se eller ring Matilda Böwes på 0247-802 52.

Välkommen att låna och läsa!
Bilden är hämtad ur ”Läsa högt” av Mem Fox,
med illustrationer av Judy Horacek, Kabusa Böcker, 2004

