
1

Bokpaket för skolor och daghem

Namn: Daghemmet Viktoria (Josefin Degerholm)

Ansökan: 164948

Ansökt belopp: 600

Status:

uppgifter

Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan.

• Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.

• Ja

Vi ansöker
För införskaffning av böcker för att väcka intresse och samhällsengagemang hos barnen i
åldrarna 1-5 på daghemmet.

Ansökt summa
600

Verksamhetssektor

• Småbarnspedagogik

Tidigare bidrag för bokpaket
Vi har inte tidigare fått bokpaket från Svenska kulturfonden

Plan
Vi planerar att införskaffa böcker som uttrycksmedel för känslor, tankar och inlärning runt 3
teman.
1. Finlands djur och natur: Böckerna kommer att användas som hjälpmedel för att lära oss om
och utforska vår närmiljö.
2. Mångfald och jämställdhet: Genom sagostunder och diskussion på basis av böckerna belyser vi
att alla är olika på många sätt men ändå lika värda. Underteman är flickor och pojkar, varför vi
talar olika språk, har annan hudfärg etc.
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3. Vetenskap: Böckerna kommer att användas för att illustrera och lära barnen om
uppfinningarna som dagens samhälle är byggt på och hur vetenskapen kan hjälpa till att skapa
framtiden.

Kortsiktiga resultat som vi väntar oss kring alla teman är att väcka ett intresse för temat för
barnen och väcka tankar och diskussion kring temat bland barnen. Långsiktiga resultat som vi
strävar efter är att barnen får en bred grogrund för att bygga ytterligare kunskap på och en
djupare förståelse för samhället och människornas mångfald.

Anknytning till det svenska i Finland
Våra teman anknyter till det svenska i Finland genom att ge barnen ett så brett ordförråd som
möjligt för att kunna utveckla en stark svenska inom olika områden av det svenska språket. I
Helsingfors är finskan mycket närvarande i vardagen hos barnen eftersom många barn är
tvåspråkiga. Genom bokpaketet vill vi särskilt stöda barnen i att kunna uttrycka sig på svenska.
Därtill kommer vårt bokpaket att tangera också svenskan och de svensktalande Finland då vi
inom mångfald- och jämställdhetstemat belyser varför vi talar olika språk och har olika kulturer
etc.


