
Bokrecept

Ifylls av logoped, tal-,  
språk eller specialpedagog

I-II-III-IV-V-VI

Barnets namn:

Ålder:

Vårdnadshavare:

Telefon/e-post:

Recept utskrivet av:

Telefon/e-post:

Datum:

Önskar böcker för:
 □ Stimulans på hemspråk:

 

 □ Allmän språkstimulering

 □ Substantiv

 □ Verb

 □ Adjektiv

 □ Färger

 □ Räkneord

 □ Meningsbyggnad

 □ Komparation

 □ Prepositioner

 □ Pronomen

 □ Negationer

 □ Frågor

 □ Ljudstimulering

 □ Rim

 □ Pragmatik

 □ Känslor

 □ Detaljrika bilder

 □ Textlös

 □ Repetitiva böcker

 □ Tecken som stöd till tal

 □ Barnets intressen: 

 

 □ Annat: 

 

Ifylls av biblioteket

Utlämnat datum:

Gåvobok hämtad □  Återanvänt □ □ □ 



Information till vårdnadshavare

Välkommen till biblioteket 
för att låna barnets  
bokreceptböcker!

Du kan låna bokreceptböcker på alla bibliotek i Sörmland. 
Det är gratis att låna böcker. 
Vid första biblioteksbesöket får ni en gåvobok. 
Boken får ni behålla hemma. Det är er bok.

Visa ditt bokrecept för personalen på biblioteket. 
De hjälper dig att hitta roliga böcker så att barnet  
kan träna på sitt språk. 
När du har lämnat in receptet kan det hända att  
du får komma tillbaka för att hämta ut böckerna.

Lek, sjung och läs ofta högt på ditt språk för barnet.  
Högläsning med en vuxen är ett av de bästa sätten att 
hjälpa barn i deras språkutveckling. 

Lämna in bokreceptet på ditt bibliotek.
Kom gärna tillbaka med bokreceptet för  
att låna nya böcker!

Hoppas ni får många mysiga lässtunder tillsammans!

Vill du hitta till ditt närmaste bibliotek eller veta mer om 
bokrecept? Gå in på: www.regionsormland.se/bokrecept

Bokrecept är ett samarbete mellan Biblioteksutveckling Sörmland, 
barnhälsovård, logopedmottagningar och biblioteken i Sörmland.

http://www.regionsormland.se/bokrecept
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