
 
Läsfestival 2020 

Dela Dina Berättelser 
 
Vecka 12: Tisdag 17 mars - Fredag 20 mars 
 
Vad gör vi UNDER skoldagen? 
 
Skrivworkshops med Ali Sparkes (PYP 3 - 5 och LGRP 3 - 5) 
Du kommer att få chansen att delta i en 45 minuters skrivverkstad med Ali Sparkes. 
Hon kommer till din klass. Var redo med idéer, papper och pennor! 
 
Buddy Reading (alla) 
Din lärare kommer att skapa en kompisläsningsstund (kan vara under din bibliotekstid) 
med en annan klass från vår skola. Du kommer antingen att läsa för dem, eller läser 
någon för dig. 
 
Story Wall (alla) 
Skriv en historia som passar på ett A4. Du kan också göra en illustration åt 
berättelsen. Du kan även välja att bara skriva de första styckena i en berättelse. 
Kanske du till och med väljer att bara skriva en riktigt bra inledande mening. Det är ditt 
val. Du kan arbeta med detta hemma, i klassen eller under bibliotekstiden. Du kan 
arbeta med det tillsammans eller på egen hand. Så länge den passar på ett A4, så att 
vi kan vi hänga upp den i huvudkkorridoren på skolan. 
 
Friday Dress Up Day (alla) 
På fredagen 20 mars inbjuds alla att klä sig ut som en karaktär från en bok. 
Brainstorma med din lärare. Kanske kan hela klassen klä ut som personer från en och 
samma berättelse? Eller alla klasser i en klassnivå? 
 
Din lärare kan organisera några andra saker som tex: en förälder som läser till din 
klass, eller en rolig display för att fira läsning, eller läsa olika slags fabler och andra 
inspirerande berättelser. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Läsfestival 2020 
Dela Dina Berättelser 

 
Vecka 12: Tisdag 17 mars - Fredag 20 mars 
 
Vad gör vi EFTER skoldagens slut? 
 
Som alltid kommer vi att ha aktiviteter efter skolan i biblioteket under läsefestivalen. 
 
Tisdag: Magical Story Time 14.30 - 15.00 
Flera klassrum och biblioteket omvandlas till magiska platser. Kom och lyssna på våra 
berättelser! Håll ögonen öppna för mer information om vilka klassrum som kommer att 
vara öppna. 
 
Onsdag: Berättelsespel / aktiviteter 14.30 - 15.30 
Kom till biblioteket för att spela ett mycket roligt berättande spel! 
 
Torsdag: Läs-A-Thon 15.45 - 16.45 
Be din familj och dina vänner sponsra dig att läsa! Med pengarna kommer vi att köpa 
nya böcker för vårt bibliotek, och du får vara med och önska vilka! 
 
Fredag: Meet & Greet with Ali Sparkes 14.30 - 15.30 
Möt den brittiska författaren Ali Sparkes. Köp hennes böcker och få dem signerade. 
 


