Läs detta innan du börjar arbeta med materialet!

Hej!
Vad roligt att du lånat det specialframtagna materialet Berättarryggsäcken! Vi som tagit fram
materialet arbetar på Litteraturhuset Trampolin i Sandviken, Länsmuseet Gävleborg och
Kulturutveckling/Region Gävleborg. Vi har samarbetat med bl.a. Folkteatern Gävleborg,
Smedsgården, Sandvikens lokalradio, Sandbacka grafiska och Björk&Berries och fått
ekonomiskt stöd från Sandvikens 150-årsjubileum, Lars Bucans kulturstiftelse och Sandvik.
Några saker att tänka på när du ska börja arbeta med materialet:
-

Titta själv igenom allt material innan du börjar arbetet med barnen. Börja gärna med
att titta i handledningsmaterialet. Därefter kan du titta på föremålen i ryggäcken och
lyssna på berättelserna i iPaden med det rosa fodralet. Berättelserna finns under
ikonen ”Videor”.

-

Ett viss mått av försiktighet bör iakttas när det gäller föremålen i ryggsäcken. Flera
av föremålen är inlånade från Smedsgården i Sandviken. Barnen får titta på dem och
röra vid dem men inte leka med dem.

-

Tänk på att barn med allergi inte ska använda doftburkarna som finns i ryggsäcken!

-

I ryggsäcken finns ett antal strandmadrasser och filtar. Ni får gärna använda dem att
sitta på när ni jobbar med materialet.

-

I en mapp i ryggsäckens ytterfack ligger kartor över Sandviken. De mindre kartorna i
A4-format kan ni använda och behålla om ni och barnen vill pricka in de olika
platserna där berättelserna utspelar sig.

-

I ytterfacket ligger ett laminerat ark med en tom berättelsesida. Denna kan ni kopiera
och använda för att fylla på med barnens egna berättelser.

Vi önskar också att ni tänker på hur barnens berättelser ska samlas in och dokumenteras!
Ipaden i svart fodral som följer med ryggsäcken är avsedd för dokumentation. Ni kan spela
in barnens röster eller lägga in filmer, bilder och texter där. OBS! Att de filmer och bilder
som finns kvar på iPaden när ni lämnar in den kan komma att användas av Litteraturhuset
och publiceras på vår hemsida. Se därför till att ha tecknat tillräckliga överenskommelser
med barnens föräldrar.
Om barnens berättelser inte är klara när ni lämnar tillbaka ryggsäcken kan ni mejla bilder
och filmer till Litteraturhuset Trampolin senare. (Se kontaktuppgifter på nästa sida.)
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När ni har lämnat tillbaka materialet kommer ni att få ett mejl med ett antal
utvärderingsfrågor. För vårt utvecklingsarbete är det viktigt att ni svarar på dem. Anteckna
därför gärna tankar och synpunkter som uppkommer under arbetets gång. Beskriv gärna så
utförligt som möjligt ert arbete med barnen. Beskrivningarna kommer att läggas ut på
Litteraturhuset Trampolins hemsida, www.sandviken.se/trampolin, och blir en värdefull
idébank för framtida låntagare!
Har du frågor?
Kontakta gärna verksamhetsutvecklaren på Litteraturhuset Trampolin:
Karin Forsgren Anderung
Tel: 026-24 16 35
Mobiltel: 070- 089 96 65
E-post: karin.forsgren.anderung@sandviken.se.

Lycka till!
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