
 

 
 
 
 
 

Januari, 2019    Till pedagog i förskoleklass i Göteborg 

Förskoleklassboken 2019 - GROPEN 
 

 
2018 mottog Emma AdBåge  

Augustpriset för Gropen  

 

Stort grattis till Emma 
AdBåge och Alla barn i 
förskoleklass i 
Göteborgs Stad!  
Hennes bok Gropen är 

Årets svenska barn- och 

ungdomsbok och stadens 

bokgåva till alla elever i 

förskoleklass. 

Bokgåva 2019 
 
Under våren 2019 kommer alla elever i förskoleklass att få en bokgåva av Göteborgs stad. Att kunna 
ge möjligheten för ALLA barn att bli ägare av och få uppleva den här boken, är en del av vårt 
gemensamma arbete mot Ett jämlikt Göteborg. Att en bit över 6000 förskoleklassbarn även i år ges 
möjligheten att ta emot boken på sitt stadsdelsbibliotek ser vi som en särskilt positiv del i denna 
läsfrämjande satsning. 
 
Bokexemplar till alla skolor med förskoleklass  
 
Tillsammans med det här informationsbrevet får er skola ett antal exemplar av boken.  Böckerna ska 
delas ut till skolans förskoleklasser, fritidshem och skolbibliotek. Tanken är att ge skolans 
pedagogiska personal möjlighet att ta del av och planera för hur boken kan användas i 
undervisningen innan eleverna får varsitt exemplar att ta med sig hem. 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
Utdelningar på folkbiblioteken 
 
I februari kommer alla förskoleklasser att bjudas in till sina stadsdelsbibliotek. Ni kommer att få en 
inbjudan av barnbibliotekarien i er stadsdel, då ni är välkomna att hämta böckerna med er klass. 
Tillsammans med boken delas också ett brev ut med information om boken till vårdnadshavare. I 
brevet finns tips på vad barn och vuxna kan prata och fundera om tillsammans. Det är därför viktigt 
att brevet når vårdnadshavarna.

 

Tre fortbildningstillfällen

Tillfället ger rektorer och lärare i förskoleklass inspiration och idéer om hur boken Gropen praktiskt 
kan användas i undervisningen och hur just den här boken kan bli ett fantastiskt verktyg i att stärka 
barns rätt till delaktighet och inflytande. Fortbildningen för lärare har samma upplägg och innehåll 
och erbjuds vid tre olika tillfällen under v. 5 och v. 6. Det finns ett begränsat antal platser vid varje 
tillfälle så anmäl dig så snart som möjligt. Detaljerad information om programmet finns på 
www.goteborg.se/jamlikt . 

• Onsdag den 30/1 klockan 14.00-16.30, Gamlestadens Medborgarhus, lokal ADA  
• Måndag den 4/2 klockan 14.00-16.30, Hörsalen Stadsbiblioteket 
• Tisdag den 5/2 14.00-16.30, Mötesplats Lundby 

 

Frågor om satsningen 
 
Malin Omland  
Projektledare Staden där vi läser för våra barn, en del av satsningen Jämlikt Göteborg - hela staden 
socialt hållbar. E-post: malin.omland@orgryteharlanda.goteborg.se 

Bodil Alvarsdotter 
Barnbibliotekskonsulent, Göteborgs stad. E-post: bodil.alvarsdotter@kultur.goteborg.se 

 
 
Bokgåvan är en del av mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn”, det långsiktiga arbetet för ett 
mer jämlikt Göteborg och stadens 400-årsjubileum 2021. Satsningen genomförs i samarbete mellan 
Stadsbiblioteket och Folkbiblioteken i Göteborg, Center för skolutveckling och Grundskoleförvaltningen. 
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