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Ett år utan en vit julafton - FöljetOngen
”Ett år utan en vit julafton Del 1 av 2. Av Christer J
Väntan och längtan är stor efter snön så vit. Syskonen Theres, Felix
och Sebastian längtar väldigt mycket efter att snön ska falla ...”. Så
började ett alldeles vanligt bidrag till webbplatsen Polarbibblo.se.
Det visade sig dock bli inledningen på ett utvecklingsarbete av webbplatsens läs- och
skrivfrämjande arbete. Och ett samarbete med Porsöskolan i Luleå och klass 3B.
Alla som skickar in ett bidrag till Polarbibblo.se och uppger en mejladress får svar. Så också
författaren till detta bidrag. Och när Christer Jonsson svarade tillbaka visade det sig att han
var lärare. Tillsammans med sina femton elever hade han skrivit början på en berättelse.
Den slutade med ”Där möts de av en …”. Nu skulle det komma 14 olika varianter på Del 2.
Kunde de göra så?
Vi på Polarbibblo.se tände på alla cylindrar. Vårt uppdrag blev att skapa en presentation som
kunde matcha den utmärkta idén.
FöljetOngen – en nyhet på Polarbibblo.se
-

Upplägget såg verkligen bra ut och jätteskoj att de gjorde något riktigt bra av vår idé!
Rektor vill att jag ska dela med mig av arbetssättet för att inspirera mina kollegor så
förhoppningsvis kommer fler att anamma idén och använda Polarbibblo.se för att
skapa skrivlust hos barnen =), säger Christer Jonsson, lärare på Porsöskolan i Luleå.

-

Det blev samtidigt ett tillfälle för oss att förbättra för andra som skickar in berättelser
i flera delar. Förslag och dialog med våra användare är en viktig del av sajten. Genom
initiativet från Porsöskolan blir sajten bättre för alla, berättar Regine Nordström,
redaktör för Polarbibblo.se.

Både skolans och bibliotekens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag påverkas av hur
läsförmågan utvecklas. I propositionen ”Läsa för livet” (2013/14:3) sägs att insatser inom
olika samhällsområden behöver ses i ett sammanhang och att samverkan mellan alla som
arbetar med att öka läsningen både som förmåga, förståelse och kulturupplevelse ska öka.
Klass 3B på Porsöskolan bjöd in Polarbibblo.se till en sådan samverkan.
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På www.polarbibblo.se kan du läsa ”Ett år utan en vit julafton”.

För ytterligare information, kontakta:
Regine Nordström
Norrbottens Länsbibliotek
Redaktör för Polarbibblo.se
0920-284011
072-545 14 30
regine.nordstrom@nll.se

Christer Jonsson
Porsöskolan i Luleå
Lärare
070-626 21 66
krister.jonsson@skol.lulea.se
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