
Möt DIU och Guldäpplet 
på Digitala Torget, MONTER F03:02
På Bok och Bibliotek med lärare från Partille, Södertälje och Kungsbacka med Brit Stakston, 
Erik Fichtelius, UR, Niclas Lindberg,  Svensk biblioteksförening och Ewa Thorslund,  Statens Medieråd

ÖPPNA DE DIGITALA DÖRRARNA    
–  Guldäpplet och stiftelsen DIU vill öppna för de nya digitala 
möjligheterna i skolans läsande och skrivande, säger Peter 
Becker, ordförande stiftelsen diu. De har hittills inte synts 
tillräcklig på B&B. Därför är Guldäpplet och stiftelsen DIU en 
av arrangörerna av Digitala Torget, inom det övergripande 
temat ”The Future of Reading”.

KOMMUNEN LYFTER 
– Med Guldäpplenominerade lärare visar vi projekt som vuxit 
till breda kommunala skolutvecklingsprojekt, där många 
skolor, många lärare och många elever varit involverade.

ELEVERNAS RÖSTER HÖRS 
–  Och så visar vi exempel på hur det egna skrivandet blir en 
ingång i läsandet - från skolstarten och livet igenom - och en 
nyckel till medborgarskapet, det samhälleliga deltagandet 
och demokratin. Vi lyfter fram ungas röster i skolan, i medier, i 
samhället, säger Peter Becker.

Skriva med riktiga läsare – digitala skrivprojekt 
lyfter kommunens elever
Torsdag 25 sep kl. 13:30 - 13:50, Digitala Torget

Berättarprojektet Partille stories är nu inne på sitt tredje år med 
flera tusen elever involverar från grundskola och gymnasieskola. 

Medverkande: Jacob Möllstam, Frida Lindén, lärare och nominerade 
till Guldäpplet samt Marika Abrahamsson, utvecklingsledare, Partille 
kommun.

Ord, böcker, pennor, papper, lego och appar 
när Södertäljes elever skriver sig till läsning
Torsdag 25 sep kl. 14:00 - 14:20, Digitala Torget

”Write to Read" i Södertälje kommun har vuxit fram som ett 
språkutvecklande projekt i olika stadier, skolformer och med 
flexibla ansatser.

Medverkande: Ulrika Jonson, nominerad till Guldäpplet, lärare, 
specialpedagog och projektledare, Södertälje

Releaseparty: Unga röster på Bokmässan
Fredag 26 sep kl. 17:30 - 18:30, Digitala Torget

Filmpremiär och releaseparty för filmer skapade inom ramen för 
projektet ”Partille Stories”. Elever från Partille kommuns skolor 
medverkar tillsammans med lärare, skolledare och debattörer 
vid denna första publika visning av elevernas filmer.

Ungas röster i skola, medier och samhälle
Fredag 26 sep kl. 16:30 - 17:20, Digitala Torget
Hur kan elevers skrivande och berättande i skolan växa till ett 
vidare samtal som ger de unga en röst även utanför skolan? 

Medverkande: Jacob Möllstam, Frida Lindén, lärare och Marika Ab-
rahamsson, utvecklingsledare från Partille kommun, Julia Essell, elev, 
Veronica Elofsson, lärare och Mikael Parknäs, rektor från Smedinge-
skolan i Kungsbacka, samt Brit Stakston, mediestrateg, Erik Fichtelius, 
UR,  Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening och Ewa Thorslund, 
Statens Medieråd

Kontakt:
Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
e-post: peter.becker@diu.se
tel: 070-710 44 53

Möt DIU och Stig Roland 
Rask i monter F03:02


