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År 2009 går mot sitt slut och vi vill passa på att lyfta fram Äppelhyllan och tillgänglighet. Du vet
säkert att vi har en Äppelhylla på barn- och ungdomsavdelningen på Sundbybergs stadsbibliotek
där vi samlar informationsmaterial om dyslexi, hörselskada, synskada och mentala funktionshinder.
I Äppelhyllan hittar du också bland annat talböcker på Daisy, taktila böcker och cd-romskivor med
berättelser på teckenspråk.
LÄSK-pärmen
I Äppelhyllan finns LÄSK-pärmen med tips om läs- och skrivsvårigheter. Pärmen är framtagen av
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen. LÄSK-pärmen uppdateras fortlöpande och finns även på www.fdb.nu.
Böcker på Daisy via Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)
På biblioteken kan vi hämta hem talböcker på Daisy via TPB:s hemsida till dyslektiker. Vill du titta
på TPB:s utbud gå in på http://katalog.tpb.se. Behöver du böcker på Daisy till elever med dyslexi
kontakta biblioteket!
Amis – ett gratis läsprogram för Daisy
Vi har tidigare tipsat om läsprogrammet Amis som du gratis laddar ned via TPB:s hemsida
www.tpb.se/verksamhet/talbocker/amis. På samma sida finns en handledning med instruktioner
om hur man använder programmet. Med Amis kan man via datorn läsa talböcker på Daisy. Även
de nya Daisy-böckerna med text och ljud går att läsa med Amis, med hjälp av en gul markering blir
det också lättare att se var man befinner sig i texten.
Boktips på teckenspråk på Barnens bibliotek
På Barnens bibliotek www.barnensbibliotek.se hittar du bra
information om Äppelhyllornas material. De har också samlat
boktips på teckenspråk från Birgittaskolan, Kannebäckskolan, Manillaskolan och Östervångskolan.
http://barnensbibliotek.se/Boktips/Boktipspåteckenspråk/tabid/223/Default.aspx
Tidskriftstips
På Sundbybergs stadsbibliotek har vi tidskriften Föräldrakraft om barn och unga i behov av stöd.
Läs eller låna den hos oss! www.foraldrakraft.se
En kväll om dyslexi på Brommaplans bibliotek
Onsdagen den 25:e november kl. 18.00 bjuder Dyslexiförbundet FMLS, Stockholms län och
Stockholms lokalförening in föräldrar, pedagoger i förskolan och skolan och andra intresserade till
en kväll om dyslexi på Brommaplans bibliotek. För mer information gå in på Brommaplans
biblioteks hemsida under Evenemang www.biblioteket.stockholm.se.

Boktips

Tove Va-va av Tove Kullberg
Toves mamma och pappa kallar henne för Tove Va-va eftersom hon alltid säger ”Va?”. De tycker
att hon aldrig lyssnar på vad de säger och ibland blir de arga. Tove har lärt sig att gissa när hon inte
hör alla bokstäver men ibland blir det tokigt. Så småningom kommer det fram att Tove faktiskt
inte hör vad de säger. I boken får man också veta hur det går till hos doktorn och hur örat
fungerar.
Rut och Randi av Kicki Polleryd
Rut och Randi är tvillingar men väldigt olika. Båda har AD/HD men Rut är lika snabb som Randi
är långsam. Kicki Polleryd är specialist i neuropsykologi och har skrivit flera böcker om barn med
koncentrationssvårigheter.
Olika sätt att läsa - Om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning.
Olika sätt att läsa är en antologi med texter om olika lässätt och medier för barn med funktionsnedsättningar. I boken finns även webbtips och lästips.
Tips på julböcker

Djuren i stallet av Lars Collmar
I Djuren i stallet får djuren berätta om den allra första julnatten då Jesus föddes i Betlehem. Sagorna
är ett annorlunda alternativ till de mer traditionella julberättelserna.
Krakel Spektakels julafton av Lennart Hellsing
Krakel Spektakel berättar för kusin Vitamin hur man firade jul i städerna Annorlunda och
Ingalunda. I Annorlunda doppade de varandra i grytan och alla barnen skaffade julklappar och gav
bort till tomten. Boken publicerades första gången 2006 men texten fanns med på Snurrskivan
redan 1955.
Julklappar
I Julklappar blandas julsagor, julsånger och julpyssel. Läs om Pettson och Findus jul, sjung
Tomtarnas julnatt, gör en pepparkakskrubba, tomtepyssla och lär dig säga ”God Jul” på över
trettio olika språk!
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