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Læsehunde gør børn
bedre til at læse højt

Faaborg-Midtfyn
side 14-15

■■Ved at læse højt for
en hund bliver børn
mere sikre i at læse
■■I Holluf Pile har
Elias læst højt for
hunden Frigga over
seks uger

Faaborgs
fede festival
Nyborg side 26-27

Odense: 
De kender begge

Ideen kommer fra USA
Det er Foreningen Læsehunde, der har skabt kontakten til
Holluf Pile Skole og biblio-

Marinakrav
om million
erstatninger
Middelfart side 34-35

■■Seks torsdage har Elias Ekholm Scheffmann læst højt for den islandske fårehund Frigga på Holluf Pile Bibliotek. Frigga er en af
to læsehunde i Odense, der hjælper børn som Elias til at blive bedre til at læse højt.
teket, der ligger i forbindelse
med skolen. Indtil videre er
der uddannet over 20 læsehundeteams, og Foreningen
Læsehunde håber, at endnu
flere børn får lyst til at læse
sammen med en hund.
- Det er gået stærkt siden
i startede i efteråret 2014.
Her på Fyn har vi tre teams i
Middelfart og to i Odense, og
der er flere på vej. Og vi kan
se, at det nytter forklarer, si-

ger Signe Tholstrup Andreasen, der er medstifter af foreningen.
Ideen med læsehunde
kommer fra USA, hvor man
har brugt dem i årtier.
- I USA har man kun gode
erfaringer, og vi kan også
mærke en effekt. For selv om
børnene har knækket læsekoden, har nogle stadig svært
ved at læse højt for andre. Og
så er det rart at kunne træne

med en hund, der ikke siger
noget, hvis man skulle læse
lidt forkert i stedet for at skulle læse op for sine kammerater, siger Signe Tholstrup Andreasen.
Hjemme hos Elias kan hans
forældre også mærke en forskel.
- Lysten til at øve sig har
været meget større, fordi han
jo skulle være klar til at læse
højt for Frigga om torsdagen,

Få XTRA plads til minderne,
møblerne og alt det andet
en Lå
tr n
ai
le
r

rutinen, når først et tæppe
er bredt ud i et stille hjørne på Holluf Pile Bibliotek.
For så sætter otteårige Elias
Ekholm Scheffmann sig til
rette med den jævnaldrende læsehund Frigga ved sin
side.
Seks torsdage har Frigga
ligget tæt op ad Elias, når han
har læst op for hende. Og det
har gjort ham bedre til at læse
højt.
- Det er hyggeligt. Jeg har
glædet mig til at skulle læse
for Frigga, siger Elias, efter
han lige har snuppet bogen
”Bingo og en helt”, med en
hund i handlingen.
Friggas ejer og anden halvdel af det certificerede læsehundeteam, Erna Lehmann,
kan også mærke en forskel fra
første gang, de satte sig ned
alle tre.
- Han er blevet langt mere
sikker i at læse op. Det er dejligt, at man med en hund på
den måde også kan være med
til at gøre en forskel, siger
Erna Lehmann.

Få dagens de
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Lej dit eget private
opbevaringsrum.
Fra 4 - 195 m3
Opvarmet, tørt og sikkert.
Fri adgang til dine ting alle
dage kl. 6 til 22.

66 19 20 00
www.boxit.dk

siger Elias’ mor Marianne
Ekholm Scheffmann.

11 ruiner
skal væltes
i år
Fyn rundt

Af Erik Thomsen
Foto: Birgitte Carol Heiberg
ert@fyens.dk, bch@fyens.dk
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De gode historier
om fynsk erhvervsliv
Erhvervsavisen Fyn er et stærkt medie, der
har fokus på Fyn både lokalt og i forhold til
resten af verden. Her finder du inspiration
og viden om væsentlige erhvervstemaer og
businessnyheder, der kan gøre en forskel for
din virksomhed om f.eks. sociale medier, nye
teknologier, nye netværk og konferencer og
meget andet.
God læselyst. Kig efter Erhvervsavisen Fyn
i posten - udkommer hver 14. dag.
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