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Här kommer läsårets första Bokmärket på tema språk!

Rekordår för Sommarboken
I år var rekordmånga barn med i Sommarboken – ca 50 stycken! En del av barnens
kommentarer om böckerna kommer att presenteras på bibliotekets hemsida och en
utställning med böcker de tipsat om kommer ställas upp på ett bord i biblioteket
under oktober månad.
Böcker på andra språk - depositioner
På Sundbybergs stadsbibliotek har vi böcker på många språk. Saknar du ett språk? Kontakta oss
så tar vi in en deposition från Internationella Biblioteket.
Språkdagen den 26 september
Lördagen den 26 september är det Språkdagen, European Day of Languages. Fira genom att lyfta
fram språk och språkinlärning. På www.sprakdagen.nu hittar du mer information och tips om vad
man kan göra på Språkdagen.
Språktidningen
På biblioteket, Järnvägsgatan 26, har vi tidningen som sätter fokus på språket. Språktidningen
innehåller kul artiklar som kan beröra skolan. Läs eller låna den hos oss! www.spraktidningen.se
DAISY med både text och ljud
Nu finns det böcker på DAISY med både text och ljud att läsa i datorn. Text och ljud är
synkroniserat och tack vare en gul markering är det lätt att se var man befinner sig i texten. Amis
är ett gratis läsprogram man kan använda för att läsa DAISY med text och bild. Det fungerar i
nätverk och finns att ladda ner på TPB:s hemsida på www.tpb.se/verksamhet/talbocker/amis.
Dysleximässan 16-17 oktober
Den 16-17 oktober är det Dysleximässa på Scandic Star Hotell i
Sollentuna. Mässan är ett samarbete mellan Dyslexiförbundet
FMLS och Skolverket. Inträde och föreläsningar är avgiftsfria.
Mer information finns på www.dyslexiforbundet.se.
Bokmärkets boktips: Årets Peter Pan-pris och Silverstjärnor
Peter Pan-priset delas ut till en utländsk barn- eller ungdomsbok som uppfyller minst ett av
följande kriterier:
- den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
- den kommer från ett i Sverige mindre vanligt förekommande land, språk eller kultur
- den har ett innehåll som fokuserar barn eller ungdomar i andra länder och kulturer
Bokmärkets boktips i september är årets vinnarbok samt de två böcker som tilldelades Peter Pans
Silverstjärnor http://ibby.se/2009/04/22/arets-peter-pan-pristagare-utsedda.

Peter Pan-priset gick till Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian. Boken
bygger på författaren Sherman Alexies egen uppväxt och är berättelsen om
indianpojken Junior som växer upp i ett reservat och har svårt att passa in. I skolan
får han en dag sin mammas 30 år gamla geometribok. Det får honom att bestämma
sig för att börja på en medelklasskola 35 km hemifrån där han blir den enda eleven
som inte är vit.
Alice Vieira har också använt sig av sin egen uppväxt i Honungsblomma. Det enda Melinda
minns av sin mamma är hur en lång och smal kvinna stryker henne över håret och nynnar
”Honungsblomma, honungsblomma, honungsblomma på din kind…”. Melinda flyttar
runt mellan släktingar och andra vuxna i väntan på att pappan ska få rätsida på sitt liv.
Vissa nätter kommer hennes gudmor och beskyddare på besök i form av en stjärna.
På ön Ukerewe i Ukerewesjön (också känd som Victoriasjön) i Afrika har
Döden kommit för att hämta hem Mama Sambona till förfäderna. Det finns
regler som Döden måste följa, han får bara knacka på tre gånger hos den han
vill hämta annars måste han vänta i många år innan han får komma igen. I
Hermann Schulz bilderbok Finurliga Mama Sambona kompletteras den lekfulla
texten av Tobias Krejtschis härliga illustrationer.

Ibland vill man ha en bra bok att läsa med hela klassen för gemensam bearbetning! Sundbybergs
skolor har en central pool med klassuppsättningar som du kan låna. Du beställer via e-post till
Kerstin Blombäck och böckerna levereras till din skola. Vid återlämnandet fyller du i en kort
enkät om hur boken fungerade i din klass. Mer information om böckerna hittar du på hemsidan:
http://kommunet/4.8cdbedf111e71f845780004410.html. Nyhetsbrevet Skönlitteratur i klassen
kommer hädanefter att ingå i Bokmärket och inte komma ut separat.
Nya klass- och gruppuppsättningar:
Hur sagorna blev till/Hassan i kalifens säng, en rolig historia ur Tusen och en natt
Matilda tältar av Kirsten Boie
Metteborgs öden och äventyr på lågstadiet, del 1 och del 3, av Rose Lagercrantz
Det mystiska bandet av Arthur Conan Doyle
Nasreddin Hodja-historier, del 1 och 2, av Şevki Nart
Ny i klassen och Spöket i skolan av Helena Bross
Pojken och tigern – tidsmaskinen av Lars Westmans
Skönhet, odjur, häxor och prinsar klassiska sagor återberättade av Marie-Louise Ramnefalk
Trolldom, Död mans brud och Den hängdes hus av Lena Stiessel
Tsatsiki och kärleken av Moni Nilsson-Brännström
Kassetter bortskänkes
Vill du ha kassetter med inlästa böcker? Kontakta Kerstin på Ängskolans bibliotek, ankn. 8647.
Nya medarbetare?
Har du en ny arbetskamrat som vill ha vårt månadsbrev? Skicka e-postadressen till oss så
kommer brevet.
Hälsningar
Ann, Kristin, Kerstin, Sara och Mie
Kontakt:
Mie Björkman, skol- och barnbibliotekarie
e-post: mie.bjorkman@sundbyberg.se

