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Hunden Luna giver
børn lyst til at læse

» Jonathan har rykket sig rigtig meget. Han lå under
middel før forløbet og nu ligger han altså over middel,
fik jeg at vide af hans underviser.

Christina Moll Pedersen, mor til 10-årige Jonathan

LÆSEHUND: Slagelse
L Bibliotek har hyret

en cocker spaniel.
Den tilbyder børn,
der har lidt svært
ved at læse højt, ro
og nærvær.

Af Per Vagnsø

SLAGELSE: Det er muligt, at
der er læseheste på Slagelse
Bibliotek, men der er også en
læsehund, og efter knap et
års forsøg har læsehunden
Luna bevist sit værd som
en populær og beroligende
lytter. Dens ro og nærvær
afhjælper simpelthen den
stress, som børn, der ikke er
helt fortrolige med bogsta
ver og ord, kan have, når de
skal læse højt i klassen.

Den livsglade cocker spa
niel har vist sig at være et
effektivt værktøj. Blandt an
det i forhold til 10-årige Jo
nathan Moll Pedersen, der
er en af dem, der har taget
imod tilbuddet om et seks
ugers læseforløb.

- Jonathan har rykket sig
rigtig meget. Han lå under
middel før forløbet, og nu
ligger han altså over middel,
fik jeg at vide afhans under
viser. Vi havde til at starte
med ikke informeret hans
lærer om læseforløbet med
Luna, så det var rart at få
hans vurdering, uden viden
om det igangværende for
løb. Til at starte med var det
rigtig tynde bøger, men de
er altså blevet en del tykke
re siden dengang, fortæller
Jonathans mor, Christina
Moll Pedersen.

Det hjælper
- Vi har allerede anbefalet
det til flere. Vi kender en
dreng, som også har det rig
tig svært, og han har også

været på besøg hos Luna.
Jeg har også sagt på Jo
nathans skole, at de burde
lave forløb med læsehunde
til alle elever med læsevan
skeligheder. Forløbet har i
høj grad afhjulpet en del af
de problemer, Jonathan hav
de, fortsætter Christina.

Ordningen er kom
met i stand via Forenin
gen Læsehunde, der er
en frivillig forening, som
uddanner og certifice
rer læsehunde til biblio
teker i Danmark. Forenin
gen blev stiftet i 2014 af en
gruppe fagpersoner inden
for bibliotek, undervisning,
læsevejledning og hunde-
træning. En læsehund er
med til at skabe en positiv
og anderledes læseoplevelse
med øget læselyst og selvtil
lid til følge. Læsehunden og
dens ejer arbejder frivilligt,
og tilbuddet er gratis for alle
parter.

Læseforløbene henvender
sig til børn fra 1. til 5. klasse,
som har knækket læseko
den, men som har svært ved
læsningen eller mangler
motivation til at læse.

Aktiviteten går nærmere
bestemt ud på, at det enkel
te barn mødes med en hund
og dens fører hver uge på det
lokale bibliotek, hvor bar
net læser højt for hunden.
Hunden hverken retter eller
dømmer, men tilbyder roen
og nærværet, som gør bar
net tryg ved at læse. Hunde-
ejeren forholder sig neutralt
under aktiviteten, men er
klædt på til at støtte og op
muntre barnet, når det kræ
ves. Og efter hver læsning er
der lidt hyggetid for barn og
hund, som bruges på øvel
ser, godbidder og nussetid.

Hunden spiser først
Lunas ejer, Ea Bagge, der
henvendte sig til biblioteket
med idéen, fortæller, at hun
har trænet hunden i at kom-

Hunden Luna »hjælpere 10-årige
Jonathan Moil Pedersen med at
læse sammen med Lunas ejer, Ea
Bagge fra Foreningen Læsehun
de. Foto: Benjamin Poul Broen

me på biblioteket, så den
blev vant til omgivelserne.

- Alt afhængigt af hun
den gør vi os erfaringer om,
hvad der er bedst at gøre
for hunden under og op til
forløbet. Det er for eksem
pel vigtigt, at jeg får gået en
tur med hende inden, og får
fodret hende, så hun ikke er
sulten - ellers giver hun kun
opmærksomhed til godbid
derne, og det er jo ikke me
ningen, forklarer Ea Bagge.

For dem, der kender et
barn, der kunne have lyst
til at læse med Luna, er der
mere information at hente
på www.slagelsebib.dk.
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Bibliotekets Benjamin Poul Broen interviewerJonathan Moll Pedersen og hans mor, Christina.

Få en professionel lakforsegling af din bil hos
OK Autorens i Slagelse inkl. 3 års garanti.
Lakforseglingen lægger et beskyttende lag ovenpå
bilens lak som beskytter mod vind og vejG forhindrer
polering af ridser og små skader samt hærder
og giver en højere glans.
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