Förslag till mail att skicka till skolor inför Världsbokveckan. Text som markerad
med [rött] anpassar ni själva innan ni skickar mailet. Ni är självklart fria att
skriva om även övriga delar så att det passar er, se nedanstående som
inspiration!
_______________________________________________________________
Hej [ev. namn på lärare/skola]!
Vi på [namn på Bokhandel] deltar i Världsbokveckan 23-29 april och har [x st] Världsboklådor
innehållande böcker som vi vill dela ut till skolklasser i mellanstadiet!
Världsboklådan innehåller 15-20 st fina böcker (ålder ca 9-12 år) till er klass! Till Världsboklådan finns
utöver böckerna också ett kompendium med info om böckerna och olika bra övningar att ladda ned
på www.varldsbokveckan.se.
Hur kan vi få en låda till vår klass? tänker ni. Jo, så här kommer det att gå till:
Den 23 april släpper vi filmer som handlar om böcker och läsning och som ska inspirera barn att läsa
mer :) När ni har sett filmerna kommer ni få ett uppdrag att utföra av oss. Filmerna och en utmaning
skickar vi ut till er den 23 april (de kommer också att finnas på www.varldsbokveckan.se). När ni har
sett alla filmer kan ni svara på utmaningen till oss och de första [x st (lika många som antal lådor ni
har)] som skickar in sina svar får en Världsboklåda!
Ni hämtar ut lådan hos oss i er lokala bokhandel. Vi vill samtidigt passa på att bjuda in er till ett
studiebesök för att prata om läsning och böcker med er. Med anledning av pågående pandemi och
restriktioner så kommer vi erbjuda dem som får en Världsboklåda att komma hit när läget tillåter.
[Utifrån era förutsättningar och läge så kan ni besluta själva hur och när ni kan dela ut lådorna och
beskriva det på lämpligt sätt här]
Vi hoppas att ni vill fira Världsbokveckan tillsammans med oss! Var redo att se de tre filmer vi skickar
ut till er den 23 april och att svara på utmaningen som kan ge er en fin Världsboklåda till er klass!
Ps. Vi tycker att filmerna är så bra att även om ni ser dem och inte hinner svara bland de första och
får en Världsboklåda till er klass så kommer ni fått både inspiration och kunskap!
Varma hälsningar från
[Namn och bokhandel]

