
Projektidéer

• Genomför en bokinsamling online för att stödja ett
läsprogram i ert samhälle

• Läs böcker för barn på lokala bibliotek eller vid
läsprogram efter skoltid

• Anordna en bokmässa och bjud in en författare
eller en illustratör

• Anordna en läsutmaning för barn på biblioteket
varje månad (som uppmuntrar dem att läsa ett
visst antal minuter varje månad för att vinna
ett pris)

• Samarbeta med lärare för döva och organisera en 
läsgrupp för döva barn och vuxna

• Arbeta ideellt vid ett läsprogram efter skoltid för
att hjälpa ett barn att läsa

• Donera datorer eller annan teknik för utbildning till
lokala skolor, samhällscenter eller bibliotek

• Samarbeta med lokala skolor och bibliotek för att
öka tillgången till information på blindskrift

• Tillhandahåll böcker för barn och faktablad om
vikten av att kunna läsa tidigt till nya föräldrar

• Samla in nya böcker till ett barnsjukhus

• Sponsra en rättstavningstävling på orten

Läsprogrammet
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• Köp en prenumeration på en barntidning till en
lokal skola eller ett bibliotek 

• Dela ut ljudböcker och böcker med extra stor text
till ålderdomshem

• Tillhandahåll gratis böcker till barn vid en syn-
eller hörselundersökning eller vid andra
serviceaktiviteter för barn

• Hjälp blinda eller synskadade att anmäla sig till
gratis distanskurser vid Hadley-skolan för blinda. 

• Tillhandahåll hjälpmedel till barn och vuxna med
nedsatt syn

• Sponsra en kurs i kreativt skrivande och
uppmuntra barn att skriva en berättelse om deras
favoritleksak, favoritmat eller hjältefigur och be
dem sedan att läsa upp sin berättelse

• Läs högt för en mindre grupp av barn och
uppmuntra varje barn att rita en bild av berättelsen

• Erbjud högläsning på ett ålderdomshem

• Anordna en spelkväll för vuxna

• Organisera ett bokutbyte 

• Håll en kurs i internetanvändning på biblioteket -
lär andra hur de kan använda Internet för att få
bättre tillgång till information

• Organisera ett samhällsevenemang i samband
med den internationella läsdagen som hålls i
september för att skapa medvetenhet om vikten
av att kunna läsa 

• Samarbeta med en lokal skola för att tillhandahålla
ryggsäckar fyllda med böcker och skolmaterial till
barn i nöd

• Anordna läskurser för vuxna

http://www.hadley.edu/

