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Boghandel udvider med læringscenter for børn
Holbæk Bog og Idé Smedelundsgade har sammen med Dansklærerforeningens Forlag indrettet et
læringscenter, hvor figuren Læsefidusen skal give førskolebørn og deres forældre gode fælles oplevelser med
veje og lege ind i skriftsproget. Forfatteren bag "Find fidusen med "Læsefidusen” giver gode råd på
åbningsdagen 5. april.
Som den første boghandel i Danmark har Holbæk Bog og Idé indrettet en del af sin butik som et læringscenter,
hvor førskolebørn og deres forældre sammen kan udforske en verden af leg gennem læring sammen med
figuren Læsefidusen. Forretningen har etableret læringscenteret i et tæt samarbejde med
Dansklærerforeningens Forlag, der udgiver bøgerne om Læsefidusen, og holbækkeren Maj-Britt Westi, der er
forfatter til bøgerne. De ca. 20 kvadratmeter er indrettet hyggeligt og hjemmeligt med bløde møbler og puder i
et lyst hjørne af butikken.
Når læringscenteret åbner den 5. april, vil forældre kunne få en masse gode tip til, hvordan de kan
imødekomme og motivere deres børns lyst til at lære i tiden op til skolestart. Alle besøgende vil hele denne dag
kunne købe bogen til nedsat pris. Til de 25 første er den helt gratis.
En ny måde at drive butik på
Læsefidusen er i forvejen kendt af titusindvis af skolebørn og deres forældre over hele landet, fordi mange
skoler bruger figuren og de tilhørende bøger i undervisningen i 0. og 1. klasse. Nu er der i serien for første gang
udkommet en bog om leg og læring for førskolebørn, "Find fidusen med Læsefidusen". Her bliver barnet med
afsæt i sig selv langsomt sporet ind på skrive og læse ved at tegne, fortælle, klippe, bruge fotos etc. - i
fællesskab med en voksen.
Idéen om et læringscenter i boghandelen i Smedelundsgade er opstået i løbet af Maj-Britt Westis mange besøg
som kunde hos Holbæk Bog og Idé, og i februar lancerede hun så idéen om at give Læsefidusen sit eget rum i
butikken. Tanken faldt i god jord hos indehaverparret Mette Lykke Madsen og Rasmus Madsen, der i forvejen
gik med planer om at udvikle butikken:
"Vi vil gerne være et kulturelt tilbud, hvor man har lyst at gå hen sammen med sine børn. Vi oplever tit, at
forældre forhører sig om bøger til deres børn, og vi vil gerne blive endnu bedre til at vejlede vores kunder i,
hvordan de får deres børn til at læse. Derfor giver det rigtig god mening at indrette et område til et
læringscenter med Læsefidusen", forklarer boghandler Mette Lykke Madsen.
Planen er at gøre læringscenteret til en del af et større aktivitetsområde for børn. Her kan børnene tegne,
skrive, male, læse, klippe, klistre og konstruere med en masse forskellige materialer, mens forældrene handler
ind. Herudover er det idéen, at større børn kan komme til butikken uden voksne for at bruge en stille stund i
sofaerne læringscenteret, hvor mange forlag har bidraget med bøger til formålet.
Gode råd fra forfatteren
Hos Dansklærerforeningens Forlag er direktør Morten Stig Andersen spændt på, hvordan det nye koncept
bliver modtaget af publikum. Med "Find fidusen med Læsefidusen" har forlaget for første gang skabt en bog til
børn i førskolealderen:
"Vi ved, at der er efterspørgsel på materiale, som børn og voksne kan være fælles om, og vi vil derfor følge
projektet i Holbæk meget nøje", siger direktøren.
Ved åbningen af læringscenteret den 5. april vil den tidligere holbækker Maja Fucke-Vangslev og hendes familie
vise, hvordan Læsefidusen kan bruges. Herudover vil alle, der køber "Find fidusen med Læsefidusen", have
mulighed for at booke en tid sammen bogens forfatter, Maj-Britt Westi, hvor hun vil vise, hvordan materialet
kan bruges sammen med barnet. Maj-Britt Westi vil være i læringscenteret hos Holbæk Bog og Idé to gange om
ugen fra april til august i år.
Yderligere oplysninger:
Boghandler Mette Lykke Madsen, Holbæk Bog og Idé
Maj-Britt Westi, forfatter og …
Morten Stig Andersen, direktør, Dansklærerforeningens Forlag
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