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Veileder for Lesevenn  

 
 

Hvorfor Lesevenn? 

Høytlesning for barn har en rekke positive effekter og er en viktig aktivitet for å skape 

positive opplevelser i møte med bøker. Fantasien settes i sving og det skapes grunnlag for 

samtaler og lek. Gode lesestunder fremmer leseferdigheter og har en positiv innvirkning 

på lysten til å lese selv. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles 

leseopplevelser og referanserammer. Slik bidrar litteraturen til bedre kulturforståelse og til å 

fremme den språklige utviklingen. En lesestund kan også gi ro i en kaotisk og travel hverdag.  

 

Lesevenn passer for barn i alle aldre. Alle barn har behov for voksenkontakt og behov for å 

bli sett. Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne. 

 

 

http://www.sanitetskvinnene.no/
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Hvordan komme i gang? 

Sett sammen en liten gruppe i foreningen som kan delta i planlegging og gjennomføring av 

Lesevenn. Samarbeid gjerne med andre lokale sanitetsforeninger. Alt materiell for Lesevenn 

finner du på medlemsnettet (www.sanitetskvinnene.no/lesevenn). 

 

Hva er det lurt å tenke på? 

Frekvens: Hvor ofte har dere lyst 

til å ha Lesevenn? Vi anbefaler at 

dere har lesestunder regelmessig, 

for eksempel en gang i uka eller 

annenhver uke på samme 

tidspunkt. Det er viktig at det er 

forutsigbart. 

 

Sted: Lesestunden kan 

gjennomføres i barnehager, på 

skolen eller på det lokale 

biblioteket. Mange barnehager 

setter pris på å gå på tur til 

biblioteket for å være med på 

lesestunder med Lesevenner der. Biblioteket kan da hjelpe til med å skanne inn bilder fra 

bøker som kan vises på storskjerm mens man leser, og de har ofte gode fasiliteter som 

sofaer, matter og benker. Kanskje har dere et Sanitets hus som egner seg for besøk? 

Lesestunden kan også fint gjennomføres utendørs. 

 
Tid: Lesestunder kan foregå både på dag og kveldstid, avhengig av hvilke barn som skal 
delta og hvilke tidspunkter som passer for de frivillige som skal lese. Målgruppa og den 
enkelte Lesevenns kapasitet avgjør om dere leser på dagtid eller kveldstid, hverdag eller 
helg. Tilpass lengden på lesestunden etter alderen på barna. 
 
Målgruppe: Alle barn som liker å bli lest for. 

 
Hvordan markedsføre arrangementet? 

• Bruk sosiale medier (Facebook, nettsider om foreningen har). 

• Bruk foreningens kontaktnett. 

• Ta kontakt med lokalavisen for redaksjonell omtale av foreningen og aktiviteten. 

• Lag en pressemelding, bruk gjerne malen fra sekretariatet. 

• Be om å få legge informasjon om aktiviteten på aktuelle nettsteder. 

• Annonser i lokalavisen. 

• Heng opp plakater i nærmiljøet, bruk gjerne plakatmal fra medlemsnett. 

 

Hvordan kan vi rekruttere frivillige? 

Legge ut en annonse på frivilligportalen www.frivillig.no. Heng opp plakater i nærmiljøet og 
bruk foreningens nettverk aktivt. 
 
Tenk igjennom hvor mange voksne som trengs i forhold til hvor mange barn som antas å 
delta. Ha dialog med barnehagen, skolen og biblioteket angående antall barn som egner seg 
i lesestunden. 
 

http://www.sanitetskvinnene.no/
http://www.frivillig.no/
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Hva trenger vi fra de frivillige? 

• Etikk- og taushetserklæring (https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/). 

• Begrenset politiattest når barn er med på aktivitetene 

(https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/). 

Hvem kan sanitetsforeningene samarbeide med? 

Aktuelle samarbeidspartnere kan være: 

- Barnehager. 

- Barneskoler ved Rektor / lærere / miljøterapeut / sosiallærer. 

- Det lokale biblioteket. 

- Helsesøster / helsestasjoner. 

- Ledere for andre typer fritidstilbud for barn og unge. 

- Andre foreninger. 

 
Hvor kan vi søke om økonomisk støtte? 
Midler kan søkes både lokalt og gjennom sekretariatet. Mange kommuner har stipender, 
legater eller deler ut priser til frivillige organisasjoner. Se medlemsnettet for mer informasjon. 
 

Andre hjelpemidler og materiell 

• Tips til bøker for ulike aldersgrupper ligger her: 

(https://sanitetskvinnene.no/basisaktiviteter-lesevenn/bokanbefalinger) 

• Litteraturlister, få hjelp av for eksempel biblioteket eller lærere for å få relevant litteratur 

for ulike barnegrupper. Husk det er ikke nødvendig å kjøpe nye bøker! 

• Ulykkesforsikring for frivillige på oppdrag (www.sanitetskvinnene.no/lesevenn). 

• Plakatmal (www.sanitetskvinnene.no/lesevenn). 

• Stemplingskort (www.sanitetskvinnene.no/lesevenn). 

 

Vil du ha flere tips og ideer? 

Disse lokalforeningene driver med ulike aktiviteter og kan kontaktes for tips, råd og innspill i 

oppstartsfasen: 

• Kvinesdal Sanitetsforening er med på et prosjekt som heter «Lesefryd». Dette gjør de 

i samarbeid med biblioteket, SFO på Liknes barneskole, Kvinesdal dysleksiforening 

og barne- og ungdomslinjen på Kvinesdal videregående skole. I praksis fungerer det 

slik; Sanitetsforeningen kjøper inn frukt, og steller i stand på biblioteket med frukt, saft 

og stoler. Elever på barne- og ungdomsarbeider linjen henter barna på SFO og følger 

dem til biblioteket hvor de deltar i ulike aktiviteter, noen blir lest for, andre leser selv. 

• Høytlesning kan kombineres med andre aktiviteter, for eksempel kan barn til kvinner i 

basisaktiviteten Språkvenn, bli lest for mens mor deltar i sin gruppe. Høytlesningen 

kan kombineres med kveldsmat eller være en del av et leksehjelptilbud. 

• Vi trenger flere eksempler fra foreninger som driver denne typen aktiviteter, ta kontakt  

 

Kontaktperson i N.K.S.: 

Ingvild Aardalsbakke, ingvild.aardalsbakke@sanitetskvinnene.no, 90 163 173.  
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