WEBINAR: MIN
MAKKERLÆSER
- MIN VEN
Vil I hjælpe børn med at blive
bedre og gladere læsere?
Så kom med på CFBUs
webinar om makkerlæsning
Med inds ats en Min Makkerlæser – Min Ven kan I
både styrke børns læs elyst og læs eevner s amtidig med, at I kan støtte unge mennesker fra jeres
lokalområdes pers onlige udvikling og deres forhold til bøger og læsning.
Center for B oligs ocial Udvikling (CFBU) har i
2019/2020 udviklet og afprøvet inds ats en, s om
kor t s agt drejer sig om, at unge fra lokalområdet
ans ættes i fritidsjob til at læs etræne med børn i
1.-2 . klass e, s om har behov for lidt ekstra læs estøtte og -træning.
PÅ WEBINARET KAN DU HØRE:
Nana Øland Frederiks en og Helle Niels en
fra CFBU for tælle om:
•
Hvad forskningen siger om læsningens
betydning og makkerlæsning s om inds ats.
•
CFBUs makkerlæsningsmaterialer og hvordan I kommer i gang.
•
De foreløbige resultater af forsøgsprojekterne.
B oligs ocial medarbejder Jonas B onne Hans en,
Husum for Alle, for tælle om:
•
Deres praksis er faringer med Min Makkerlæser – Min Ven i Husum i København. Her
har den boligs ociale inds ats, skolen og det
lokale bibliotek s amarbejdet om inds ats en.
B oligs ocial medarbejder Manal Dbouk , Amagerbro Helhedsplan, for tælle om:
•
Deres er faringer med at lave makkerlæsning
via videoopkald i diss e coronatider.

Sidst men ikke mindst vil der være mulighed for
at stille spørgsmål til både Nana , Helle, Jonas
og Manal og diskutere, hvordan I kunne komme i
gang med indsatsen – hvis I er blevet inspirereret.
HVEM KAN DELTAGE?
Målgruppen for dette webinar er alle, s om er interess erede i at høre mere om er faringerne med

Min Makkerlæser – Min Ven og s om måske kunne
være interess erede i at arbejde med metoden.
Det kunne fx være biblioteker, skoler, frivillige
organis ationer eller boligs ociale inds ats er.
HVOR OG HVORNÅR?
Arrangementet finder sted på Zoom
Tors dag d. 30. april fra kl. 10.00-12 .00.
TILMELDING
Kan ske til Nana Øland Frederiks en på
Nfr@cfbu.dk eller tlf. 26 23 63 03.

LÆS OG HØR MERE
Læs mere om Min Makkerlæser – Min Ven
på CFBUs egen hjemmeside: https://www.
cfbu.dk/laering/min-makkerlaeser-min-ven/
Eller hør om projektet i et indslag på P1:
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-12-17#!01:24:31

