KULTURGARANTIN
Årets tema för åk. 2 är språk

Författarsamtal och bokläsning:
Torsten Bengtsson & SPLEJ
Program
Måndag 28 februari
Lomma (klassrummet)
08.00-09.00, Karstorp N 2A 22 elever
09.15-10.15, Karstorp N 2B
19 elever
11.00-12.00, Karstorp N 2C
17 elever

Tisdag 1 mars
Lomma (klassrummet)
08.00-09.00, Allé 2A
09.15-10.15, Allé 2B
10.45-11.45, Strandsk. 2A
12.45-13.45, Strandsk. 2B

24 elever
23 elever
22 elever
23 elever

Onsdag 2 mars
Ett projekt i två delar
Under läsåret 2021/2022 kommer samtliga elever i årskurs 2 att kunna läsa
böckerna ur serien Splej av Torsten Bengtsson. I böckerna skapar Torsten
ett underlag för spännande och viktiga diskussioner i klassrummet. Böckerna är populära och lyfter aktuella händelser och diskussioner i samhället.

Lomma (Klassrummet)
08:00-09.00, Fladäng 2A
09.15-10.15, Fladäng 2B
11.30-12.30, Allé 2C

22 elever
21 elever
23 elever

Torsdag 3 mars
Bjärred/Borgeby (klassrummet)
08.00-09.00, Rutsborg 2A
20 elever
09.15-10.15, Rutsborg 2B
21 elever
11.30-12.30, Mont Bj 2
21 elever

Varje skola kommer få låna en uppsättning av serien (totalt 9 böcker) av sin
skolbibliotekarie och har därför gott om tid för att bekanta sig med serien.
Skolans bibliotekarie kontaktar klassföreståndarna under höstterminen 2021.
Samtliga böcker innehåller även en uppläst version.
Fredag 4 mars
I februari-mars 2022 får klassen sedan besök av Torsten, som kommer att
presentera sig som författare, berätta hur han skriver och ge konkreta
skrivtips. Torsten kommer också att berätta om några av sina aktuella
böcker och speciellt om serien Splej.
Eleverna kommer självklart ha möjlighet att ställa frågor (förbered gärna
dessa tillsammans i klassen) och de får dessutom en modell för att själva
bygga upp en egen historia.

Bjärred (klassrummet)
08:00-09.00, Löddesnäs 2A 25 elever
09.15-10.15, Löddesnäs 2B 25 elever

Måndag 7 mars
Bjärred (klassrummet)
08.00-09.00, Alfredshäll 2A
09.15-10.15, Alfredshäll 2B
10.45-11.45, Bjärehov 2A
12.45-13.45, Bjärehov 2B

Torsten ber klassföreståndaren för respektive klass att inför författarsamtalet
försäkra sig om att det finns en dator kopplad till en projektor. Torsten har
med sin presentation på en USB-sticka.
Författarsamtalet varar i ca. 60 minuter och hålls i eget lämpligt klassrum
på respektive skola. Se program till höger.

Frågor?
Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson.
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se
Författarsamtalet och läsningen ingår i Lomma kommuns KULTURGARANTI
En professionell kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan
www.lomma.se/kulturgaranti

21 elever
22 elever
24 elever
22 elever

