Ge alla barn i Kramfors ett eget bibliotek !
Det är bevisat att barn som har fått sagor lästa för sig sedan barnåren utvecklar språk- och
läsfärdigheten bättre och snabbare än barn som inte får lyssna på sagor. Detta är bara ett
par av alla de fördelar som finns med att en förälder läser för sina barn. En förutsättning för
att ge barn denna läsupplevelse är naturligtvis att ha tillgång till böcker i hemmet.
Tyvärr visar forskning och undersökningar på att allt färre föräldrar läser regelbundet för sina
barn idag, mellan 2003 och 2012 sjönk siffran från 74 % till 34 %. Även utlåningen av barnoch ungdomsböcker på våra bibliotek sjunker markant. Detta riskerar att påverka barns läs-,
skriv- och språkutveckling negativt och forskning visar att 80 % av barns ordförråd kommer
från böcker.
De oroande siffrorna fortsätter och hela 20 % av eleverna i grundskolan lämnar den utan
tillräcklig läsförmåga för att kunna läsa en dagstidning. En sådan bristande språk-, läs- och
skrivförmåga innebär att berörda barn redan vid 16 års ålder har en kraftig begränsad
möjlighet att delta i det demokratiska samhället och har svårare att få bra
anställningsmöjligheter. Om barn har bättre tillgång till böcker i hemmet skapar detta bättre
förutsättningar för föräldrar att läsa för sina barn och därmed underlätta läs- och
skrivförståelsen.
Därför föreslår Liberalerna att kommunen ska underlätta föräldrars läsning för sina barn
genom att barn i åldern 4-6 år erbjuds en barnbok i födelsedagspresent av kommunen som
t.ex. kan hämtas på ett av kommunens bibliotek för att ytterligare stimulera läsintresset. En
sådan gåva skulle innebära att barn i kommunen vid 6 årsålder åtminstone kommer ha ett
bibliotek på 3 böcker i hemmet vilket gör det lättare för både barnet och barnets anhöriga att
läsa.
Vi vill också att denna satsning noga följs upp för att se hur många som tagit del av
erbjudandet och om läsandet för barn i familjen har ökat. Skulle denna satsning falla väl ut
vill vi att en utredning görs för att se på möjligheten att utöka satsningen till fler
åldersgrupper.
Yrkande:
Att Kramfors kommun erbjuder en lässatsning för barn i åldern 4-6 år där en bok om året
delas ut för att stimulera föräldrars läsande för barn.
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