
 Skapande skola-ansökan läsåret 2020/21 
Jag har nu sammanställt skolornas önskemål och skickat in skapande skola-
ansökan för läsåret 2020/21. Bifogar handlingsplan och projektbeskrivning. 
Flera klasser vill arbeta med nya kulturformer nästa läsår, vilket känns kul. 
Östervåla åk 2 och Morgongåva åk 2 vill arbeta med sång och dans 
tillsammans med musikgruppen Gåspennan. Vittinge åk 2, Morgongåva åk 5, 
Harbo åk 2 och 5, Heby åk 8 och Östervåla åk 5 önskar få författarbesök och 
arbeta med skrivande. Heby åk 2 vill delta i Bror Hjorths konstskola. Heby åk 
5 önskar arbeta med drama tillsammans med Dramatoriet och Östervåla åk 8 
vill ha drama och teaterbesök på Stadsteatern i Uppsala. Tärnsjö åk F-4 vill 
prova på animation och Tärnsjö åk 5-6 önskar arbeta med foto tillsammans 
med fotografen och författaren Anders Ryman. 
 
Läsfrämjande arbete 
Jag och min kollega har utrustat alla Bokjuryböcker och skickat ut dem till de 
deltagande klasserna så nu kan projektet börja på allvar. Intresset för klass- 
och gruppuppsättningar har varit stort nu vid terminsstart så hyllorna börjar 
gapa tomma. Är det någon som har önskemål om en bok som ni skulle vilja 
ha inköpt som klassuppsättning får ni gärna höra av er till mig. 
 
Aktiviteter på sportlovet 
Kultur och fritid anordnar en massa roliga aktiviteter för barn och unga på 
sportlovet bl.a. skräckcafé, dans, cirkus och digitalt musikskapande. För 
mer info se bifogade affischer. Sprid dem gärna till era elever. 
 
Årsberättelse 2019 
Jag bifogar skolbiblioteksavdelningens årsberättelse för föregående år. 
Under 2019 har jag bl.a. initierat och deltagit i olika läsprojekt, erbjudit 
bokprat för elever och lärare, skapat konton på Legimus för elever med 
läsnedsättning och samordnat skapande skola. På skolbiblioteksavdelningen 
arbetar även Ann Haglund som bl.a. sköter löpande sysslor som utrustning av 
nya medier och hantering av skollånekort. Tack vare hennes arbete frigörs tid 
för mig att kunna arbeta utåtriktat mot er på skolorna. 
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