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Salgschef Christian Kildegaard Worm er sær-

deles veloplagt, da han skal fortælle Børn & 

Bøgers udsendte, hvad den præmie, Tellerup 

sponsorerer, indeholder, og hvorfor forlaget 

har valgt, som det har.

- At Tellerup udgiver rigtig gode ungdoms-

bøger er for længst slået fast med syvtom-

mersøm, starter Christian Kildegaard Worm 

med et smil på læben og fortsætter:

- Men vi udgiver også læse-guf til de yngre 

læsere. Vi har adskillige både lydrette og let-

læselige serier i forskellige sværhedsgrader og 

på forskellige niveauer. Det er fra disse serier, 

vi har blandet en god og gedigen indskolings-

kasse.

Den første, vigtige læsning

- I kassen vil der være noget for enhver smag; 

sjove bøger, spændende bøger osv., men fæl-

les for dem alle er, at det er bøger, som bør-

nene virkelig gider at læse. 

- Jeg hører ofte, at især dren-

gene bliver omtalt med bekym-

ring i forhold til læse-opstart 

– det kan være vanskeligt 

at "nde noget, som er 

tiltalende for dem. Bø-

gernes indhold kan 

være kedeligt og in-

tetsigende, og så 

kommer børnene ikke 

i gang med læsning.

- Den tidlige læs-

ning er SÅ vigtig, og 

derfor er det et must, at 

bøgerne vækker interesse 

og gør børnene nysgerrige, 

så de får taget hul på den essen-

tielle fordybelse, der ligger i læsning. 

Er interessen først vakt, skal læsningen nok 

komme.

- Hos Tellerup arbejder vi målrettet på at 

lave gode titler, der kan understøtte netop 

den tidlige læsning, og det vil vi gerne vise 

og understrege ved at udlodde denne præmie 

med titler fra vores letlæsnings-serier.

- I kassen vil skolen blandt andet "nde tit-

ler fra serien Lydret til den allerførste læsning. 

Serien er inddelt i $ere trin af sværhedsgra-

der, så man kan blive ved med at "nde noget, 

efterhånden som læsefærdighederne skrider 

frem.

En mangfoldighed

- Når man så er kommet godt i gang, kan man 

fortsætte med titler fra nogle af vores andre 

serier, som der også vil være nogle eksempla-

rer af i kassen. Disse bøger er også i forskellige 

sværhedsgrader.

- Bøgerne er lixede og dækker et bredt 

spektrum, også hvad angår indhold, for det 

har været vigtigt for os, at kassen rummer en 

mangfoldighed, der tilgodeser enhver smag, 

og at bøgerne er vedkommende og vækker 

interesse.

- Som eksempler på serier, der understøt-

ter den videre læsning, kan nævnes serien om 

Lyda, serien om Heksen Hissi og serien om 

Havfruen Nerine, hvor man følger de samme 

personer ved forskellige begivenheder.

- Hvis disse serier ikke appellerer lige me-

get til alle, f.eks. til den gruppe af drenge, jeg 

nævnte før, vil der også være noget for dem, 

der måske fortrækker gys, gru og spænding, 

siger Christian Kildegaard Worm, som uddy-

ber:

- Der vil være titler i serierne De små mon-

stre, Freddy og monstrene og Dragesjæle. Det 

Tiltalende letlæsnings-bogkasse
Tellerup, der står bag den ene andenpræmie i forbindelse med Årets Pædagogiske Læringscenter 2018, sætter fokus på 
læse-opstart og tidlig læsning.

Af Gitte Frausing

Salgschef Christian Kilde-

gaard Worm fortæller om 

Tellerups præmie med let-

læste titler, som vinderen 

af den ene andenpræmie 

kan se frem til at mod-

tage, og om baggrunden 

for at vælge netop sådan.


