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Allas Barnbarn startade som ett läsfrämjande generationsprojekt. Det genomfördes i fem
kommuner under åren 1999 – 2002 i regi av SPF, (Sveriges Pensionärsförbund) i samverkan
med förlaget En bok för alla och PRO, (Pensionärernas Riksförbund). Allmänna Arvsfonden
gav ekonomiskt stöd och man samarbetade också med Studieförbundet Vuxenskolan och
ABF. Då intresset efter avslutat projekt var stort även från andra kommuner så beslöt man
att samla ihop all kunskap och erfarenhet för att starta en Riksförening. Detta skedde 2004
i Uppsala och projektledare var Birgitta Ahlén. Redan 2005 etablerades Allas Barnbarn i
Göteborg med kranskommuner under ledning av Gunilla Landergren och Berit Hedberg.
Under alla år har Susanna Ekströms bok Läs och berätta, Handledning för högläsare och
berättare som besöker barngrupper i förskola och förskoleklasser, varit obligatorisk i Allas
Barnbarns studiecirklar.
Liksom föreningen Allas Barnbarn i Kungsbacka tidigare tagit beslutet att bilda en egen
förening, beslöt föreningen Allas Barnbarn Göteborg år 2014 att också bilda en egen
förening. Föreningen är registrerad hos Skattemyndigheten med organisationsnummer
802493-9574. Registreringen innebär att föreningen kan söka bidrag för kostnader t.ex. i
samband med medlemsträffar, att betala en föredragshållare eller författare, ha möjlighet
att erbjuda Sagoläsare att delta i aktiviteter som har anknytning till barn i förskolor, och
mycket mera.
Föreningen Allas Barnbarn Göteborg har sitt säte i Göteborgs kommun och ansluten till
Riksföreningen Allas Barnbarn och är såsom Riksföreningen Allas Barnbarn en ideell
organisation - religiöst och partipolitiskt obunden - för läsfrämjande generationsmöten i
förskolan.
GÄST I FÖRSKOLAN – GULDKANT I TILLVARON
allasbarnbarn.se
TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT BLI SAGOLÄSARE – SÅ FUNGERAR DET
Riksföreningens folder
Kontakt: Info@allasbarnbarn.se

Föreningen Allas Barnbarn Göteborg har som målsättning att
– främja barns språkutveckling och läsintresse
– skapa möten mellan generationer och olika nationaliteter för såväl barn som vuxna
– utveckla värdeskapande möten för föreningens medlemmar
Vill Du bli Sagoläsare?
– Innan Du går ut och läser för barn deltar du i en studiecirkel som ger orientering
om förskolans vardag och villkor idag. Vid fyra tillfällen - två timmar och femton
minuter per gång - träffas vi och använder Susanna Ekströms bok LÄS OCH
BERÄTTA. Tillsammans med medlemmar i föreningen och barnbibliotekarien talar vi
om barns språkutveckling och om barnlitteratur. Studiecirkeln är kostnadsfri och ges
i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Bibliotekarierna kan ge stöd och hjälp vid val av
böcker. Pedagogen på förskolan är arbetsledare och Sagoläsaren ersätter inte
personalen i något sammanhang utan är en välkommen gäst.
Efter att Du deltagit i cirkelns fyra möten får Du ett intyg på att Du nu är Sagoläsare.
Som medlem i Allas Barnbarn Göteborg får Du hjälp att hitta en förskola där du kan
läsa en gång per vecka, när och hur länge, efter överenskommelse med förskolan.
Som medlem får Du också en ID-bricka med Ditt namn och sedan är det bara att sätta
igång!
Cirklar för blivande Sagoläsare hos Allas Barnbarn hålls såväl vår som höst. I september/
oktober hölls en cirkel med 8 nya Sagoläsare på Guldhedens Bibliotek och som avslutades
den 16 oktober. Vårens cirkel 2018 startar vecka 7, måndag 12 februari, på Guldhedens
Bibliotek klockan 13.00.
Årsmötet 2017 hölls den 20 mars på Stadsbiblioteket, där Gertrud Widerberg talade om sitt
projekt Bokstart, som finansieras av Kulturrådet.
På Bokmässan i Göteborg fanns Allas Barnbarn på plats också nu i höst, 28 september till
1 oktober, med information från Riksföreningen och presentation av dess nya folder
Guldkant och hur Allas Barnbarn arbetar lokalt i Göteborg, Kungsbacka och Lerum.
Vi samarbetar med Göteborgs Stads Centrum för främjandet av Generationsmöten.
Styrelsen för Allas Barnbarn Göteborg består av Anita Grönkvist Beyer, ordförande
Marianne Andersson, sekreterare, Bibbi Kuhlin, kassör, Maria Dahl och adjungerad
till styrelsen är Heli Henriksson Vasara.
Allas Barnbarn Göteborg har idag 46 medlemmar, populära Sagoläsare och Vänner i
föreningen, och vi önskar och välkomnar fler.
För mer information kontakta:
Anita Grönkvist Beyer, e-post; anitagronkvistbeyer@gmail.com eller telefon 0705940064
Bibbi Kuhlin, e-post; bibbi.kuhlin@telia.com

