”Fantasi och lek stärker
språket.”

Skapande skola			Lotte Lannerberth

I förskoleklass, åk 1 och åk 2
Även här visar jag tecknen och rekvisitan vid läsningen, då det gör böckerna mer
levande. Men det blir också samtal om Downs syndrom, om mod, vänskap och
fantasi. Det finns utrymme för att prata om vad en författare gör, vad en illustratör
gör; hur en bok blir till, helt enkelt. Jag pratar också bokidéer med barnen och
väcker deras skrivarlust. Att träffa en författare ska gärna ”smitta av sig.”
Tipsrunda och handledningar
Efter författarbesöket kan eleverna få gå en tipsrunda med Leafrågor. Det finns
också möjlighet att låta författarbesöket ingå i ett temaarbete om mod eller fantasi.
På hemsidan viklea.se finns pedagoghandledningar samt lärarhandledningar att
ladda ner gratis.

Kostnad
Klassbesök (under samma dag)
1 lektion upp till 60 minuter 4 000 kr
2 lektioner 		
5 500 kr
3 lektioner 		
6 500 kr
4 lektioner 		
7 500 kr
Storsamling 		
7 500 kr
Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Jag har F-skatt.
(Författarbesök i skolan är momsbefriade). För bokning och information kontakta
Författarförmedlingen, www.forfattarcentrum.se
Mer information hittar ni här: www.viklea.se
Ni bokar mig via Författarcentrum eller via lotte@viklea.se
Tel: 0733 – 46 98 67
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Vad gör jag i förskolan?
Jag har med min magiska sagoväska och visar till exempel hur tapiren blir en
kanin i Lea Lejontämjare på prinsesskalas. Jag lär ut tecknen som finns med i
Leaböckerna och efter läsningen får barnen leka med rekvisitan. På så vis når jag
även barn med språklig sårbarhet.
Författarbesöket passar barn i åldern fyra till sex och brukar bli bäst med max 12
barn i gruppen. På en timme hinner jag med två grupper inklusive prat om hur en
bok blir till samt lek med rekvisita.
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Jag är barnboksförfattare, lärare
och journalist. Jag månar om
fantasi och vill att alla barn ska
få känna igen sig själva och
varandra i litteraturen. I Leaböckerna finns tecken då Elliot
har Downs syndrom. Men fokus
ligger på mod och fantasi.
Boktitlar:
Lea Lejontämjare och
översovningen
Lea Lejontämjare på
prinsesskalas
Lea Lejontämjare på badhuset

