
 

 

 

We´d like to offer you to join the Red cross reading project! 

 

The Red cross in Akureyri and the municipality library of Akureyri are starting this new 
exciting project. The idea behind this project started in Holland and it has also been 
successful in the Reykjavík city library. 

HOW DOES IT WORK? 

Families meet up with a Red cross volunteer at the library or at the family´s home and 
spend approximately 60 minutes reading together. The volunteers read aloud to the 
children and/or help them read, depending on the age of the child. The volunteers share 
their love of books with the children and their families, introducing the habit of reading 
aloud. The parents take part in the activity. 

The project is intended for children 2 – 8 years old. The project is ongoing until the 
end of May. 

WHY PARTICIPATE?  

The aim of the reading program is to offer children the opportunity to practice their 
Icelandic skills and vocabulary through reading books that suit their age. The children and 
parents are introduced to the library and get to know suitable books in Icelandic.  

WHO CAN PARTICIPATE? 

Anyone who is interested! If you think your child could benefit from the reading program, 
please fill out this short form and the kindergarten or school staff will hand it to the Red 
cross project manager.   

 

Name of parent (s)  ____________________________, _________________________   

 

No of children _________   Age of children __________________ 

 

Full name of child/children________________________________________________ 

 

Telephone:_____________ Email:__________________________________________ 



 

 

Viltu taka þátt í skemmtilegur lestrarverkefni 

 

Raupi krossinn ásamt Amtbókasafninu á Akureyri eru að prufukeyra nýtt 
samstarfsverkefni. Verkefnið er unnið eftir Hollenskri fyrirmynd og hefur einnig verið 
starfrækt við góðar undirtektir á Borgarbókasafninu í Reykjavík.   

HVAÐ ER GERT?  

Fjölskyldur og sjálfboðaliðar eru paraðar saman og hittast annað hvort heima hjá 
fjölskyldunni eða á bókasafninu, einu sinni í viku í 60 mínútur í senn. Sjálfboðaliðar lesa 
upphátt fyrir börnin eða þá hjálpa þeim að lesa sjálf upphátt, eftir getu og aldri barnsins. 
Sjálfboðaliðar deila bókaáhuga sínum og kynna fyrir börnunum ánægjuna af því að hlusta 
á sögur og lesa upphátt. Foreldrarnir taka þátt í verkefninu, með því að hlusta eða lesa 
líka. 

Verkefnið stendur yfir fram á vor og er ætlað börnum á aldrinum 2-8 ára og fjölskyldum 
þeirra.  

HVERS VEGNA AÐ TAKA ÞÁTT?  

Markmið verkefnisins er að gefa börnum kost á að auka orðaforða sinn og 
íslenskukunnáttu. Þá er markmiðið að vekja áhuga á bókalestri og bókum fyrir börnum.  

HVERJIR MEGA TAKA ÞÁTT?  

Áhugasamir foreldrar sem telja að barnið sitt gæti notið góðs af verkefninu! Ef þú telur að 
þitt barn gæti notið góðs af verkefninu, fylltu þá út eyðublaðið. Skóla-/ 
leikskólastarfsmaður mun koma því til verkefnastjóra Rauða krossins.  

 

 

Nafn foreldra/forráðarfólks _________________________, ______________________   

 

Fjöldi barna _________ Aldur barna ________________ 

 

Fullt nafn barns/barna___________________________________________________ 

 

Sími _________________ Netfang _________________________________________ 


