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Författaren Peter Gissy besöker elever i Nordmaling
Som ett led i skolans och bibliotekets arbete med att stödja elevernas läsning kommer författaren Peter
Gissy på besök till Nordmaling den 8-9 april. Författarbesöket är ett samarbete mellan det
Kulturrådsfinansierade projektet Skapande skola och Nordmalings bibliotek.
Alla elever i årskurserna 3-5 samt särskolan kommer under tre dagar att få träffa författaren Peter Gissy i sina
hemklassrum. Författarbesöket är ett led i skolans och bibliotekets arbete med att stödja elevernas läsning. Under
vårterminen har läraren i varje klass läst Den gåtfulla branden högt och eleverna har själva läst någon eller några
av hans böcker. Peter Gissy kommer att prata om hur det är att vara författare och barnen ställer frågor.
Enligt den senaste PISA-undersökningen har svenska elevers läsförmåga minskat drastiskt. Att kunna läsa och
förstå texter är grundförutsättningen för att uppnå målen i skolan. I arbetet med att utveckla barns språk och
läsförståelse är det därför en viktig uppgift att inspirera till läsning. Läsning stimulerar fantasi och
inlevelseförmåga, ökar ordförrådet och ger övning i reflektion över vad man läst. Att till exempel få träffa en
författare ökar barnens intresse för läsning och att själva skriva och använda ord.
Peter Gissy är en produktiv författare av både barn- och vuxenlitteratur. Han har skrivit en deckarserie för barn
om kompisarna Jill & Jonatan. De gör en egen tidning, HärslövsBladet, där Jill skriver och Jonatan fotar. När de
letar efter spännande saker att skriva om blir de ofta inblandade i polisens arbete och börjar själva undersöka
mystiska händelser. Det finns sju böcker i serien om Jill & Jonatan. Gissy har även skrivit tre böcker om flickan
Millie och två böcker om Bellman och Ryssen som löser olika mysterier. Han har även gett ut böcker med gåtor
och roliga historier.
Författarbesöket är ett samarbete mellan det Kulturrådsfinansierade projektet Skapande skola och Nordmalings
bibliotek.
Schema för besöket
Tisdag 8 april

Onsdag 9 april

Torsdag 10 april

8.30-9.30 4A
10.00-11.00 3A
13.10-14.10 Gräsmyr åk 3-5
8.10-9.10 3B
9.30-10.30 Bikupan
11.50-12.50 4B
13.10-14.10 3C
8.10-9.10 4C
9.40-10.40 5C
12.00-13.00 5B
14.10-15.10 5A
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