RANDERS BIBLIOTEK SYD

Firbenet læsemakker
Hver mandag, sent om eftermiddagen, lyder fodtrinene en
smule anderledes i biblioteksfilialen i Kristrup. Det er som om,
der er flere ben end de to, der normalt hører til en låner. Det
er der faktisk en god grund til. Det er nemlig poter, der kan
høres, når vi får besøg af læsehunden Merle. Men hov, der må
da ikke komme hunde på biblioteket? Nej, det er helt korrekt,
men Merle er en læsehund, og hun må derfor gerne være på
biblioteket. Når Merle er læsehund, er hun på arbejde. Hun
har et lilla tørklæde om halsen, så det er helt tydeligt for Merle
og alle os andre, at hun nu er på arbejde.

Læsehund kort fortalt

Jeg må hellere for god ordens skyld afsløre, at en læsehund ikke
kan læse. Det er faktisk en god egenskab ved hunden, fordi det
gør den til en megagod lytter. Hunden retter ikke fejl, mens
den lytter. Børn, der har svært ved at læse, vil ofte også have
problemer med selvtilliden og manglende skoleglæde. Barnet
kan føle et vist pres, når det læser højt for forældre eller i skolen, fordi barnet er bange for at lave fejl og blive rettet på, eller
endnu værre at blive grint af. En læsehund dømmer ikke. Den
griner ikke, hvis barnet kløjes i bogstaverne, og det er med til
at styrke barnets selvtillid både i forhold til at læse højt og mere
generelt. En læsehund motiverer barnet ved at lytte tålmodigt
og interesseret til alverdens historier.

Indtil videre læser Merle sammen med en pige. De har været
igennem de første seks seancer og er fortsat med et nyt forløb.
Pigen er blevet tydeligt mere tryg ved at læse højt. Hun har atter fundet læseglæden og vil nu læse højt for mor hjemme. Det
har været så dejligt at følge med fra sidelinjen og se, hvordan
læselysten er vokset frem, og hvordan pigen har knyttet sig til
Merle. Pigen har ofte egne godbidder med til Merle, og det er
Merle glad for! Merle har også været på besøg i pigens klasse,
hvilket var ret populært blandt de andre børn.

Merle er en glad labradorblanding, der elsker at lege, bade, lave
tricks samt få masser af kæl og kram. Hun er en rolig hund, og
hun har været på det obligatoriske læsehundekursus.

Læseforløb

Et forløb består typisk af seks uger, hvor barnet læser for
Merle på Kristrup Bibliotek en halv time ugentligt. Den
første gang, Merle møder barnet, snakker Merles mor
Heidi og barnet en del med og om Merle. Barnet lærer
på den måde Merle at kende, og det er starten på en fin
relation. Der bliver også øvet forskellige tricks. Merle er
megadygtig, og hun elsker godbidder. Højtlæsningen påbegyndes. Bibliotekaren har på forhånd hjulpet med at finde
egnede bøger.
Barnet læser alene med Merle og Heidi, men mor eller far er
selvfølgelig velkomne til at blive på biblioteket, men de er ikke
en del af seancen. Når de seks uger er gået, får barnet et flot
diplom med billede af barnet og Merle. Forløbet kan forlænges, hvis det giver mening, og det gør det, hvis der er fremgang
at spore i barnets interesse eller evne til at læse.

Tilmelding i både Kristrup og Langå skal ske til
mail: bbo@randersbib.dk
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Bogsalg, kig forbi

Interesseret i et læseforløb?

Der er desværre mange børn, der har problemer
med at læse. Det kan være svært for forældre
at motivere barnet til at læse mere, når barnet
er kørt træt i at læse og ikke har lyst. Hvis du
kender et barn, der har vanskeligt ved at læse og
måse endda har mistet lysten til at læse, kunne
det være en mulighed for barnet at læse højt for
Merle i Kristrup. Vi er også i gang med at starte
et læsehunde-tilbud i Langå med læsehunden
Aya, som er en legesyg golden retriever.

Æld re S a g e n s I T-Ca f é
Frivillige i Ældre Sagen hjælper og vejleder i brug af
NemID, digital post og meget mere. Du behøver ikke
være medlem af Ældre Sagen.
Onsdage i ulige uger kl. 12-14
Opstart d. 16. januar
Det er gratis at deltage.

Tilmelding i både Kristrup og Langå skal ske til
mail: bbo@randersbib.dk
Merle glæder sig til at hjælpe med at gøre bogstaver og ord til venner i stedet for fjender.

S t r ik k e c a f é
Strikkecaféen på Randers Bibliotek Syd er åben for
strikkere i alle aldre og på alle niveauer.
Torsdage i ulige uger kl. 10-12
Torsdage i lige uger kl. 19-21
Tirsdage kl. 18-21

Af Bettina Boddum,
Bibliotekar

Det er gratis at deltage.
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