Polylino skola – en digital pedagogisk boktjänst för F-9
Noga utvalda böcker
•

•
•
•
•

Böckerna är utvalda i samarbete med
barnboksbibliotekarier, litteraturexperter, samt i
samråd med lärare.
Böckerna kan användas för olika tillfällen och
pedagogiska syften.
Målet är att ha ett kvalitetssäkrat innehåll som
är anpassat för skola och fritidshem.
Utbud av böcker utifrån kategorier och teman.
Bokurvalet uppdateras kontinuerligt.

TAKK- och teckenspråksfilmer
Syntolkning
•
•
•

•

I Polylino skola finns bilderböcker med TAKKoch teckenspråksfilmer samt syntolkning.
Bilderböckerna innehåller både bild, ljud och en
aktör som tecknar.
Böckerna finns även med svensk text
om man väljer att inte visa TAKK- eller
teckenspråksfilmen till boken.
Fler TAKK- och teckenspråksfilmer är på gång
under 2021 (faktaböcker och skönlitteratur för
F-9).

Böcker på över 60 språk
•
•
•
•

•

Många böcker finns idag inlästa på över
60 språk (inklusive TAKK och teckenspråk).
Minst 3 000 ljudöversättningar
Majoriteten av böckerna finns inlästa på
svenska
Böcker med text (och ljud) på många språk,
bl.a. arabiska, somaliska, engelska, dari,
persiska, tigrinja, tyska, spanska, franska,
finska och norska.
Vi arbetar med ständiga förbättringar och
tjänsten fylls löpande på med nya språk.

Lärarhandledning

Införandestöd

Enkel kontohantering

•

•

•

•

En lärarhandledning för F-6 skriven av
Barbro Westlund ingår i tjänsten.
Handledningen innehåller bland annat
stöd för att främja elevers läsförmåga och
läsengagemang med hjälp av olika metoder,
modeller och strategier.

•

•

Kostnadsfria utbildningar med syfte att utveckla
och inspirera pedagoger.
Kostnadsfria fortbildningsseminarium runt om i
Sverige med personer som har lång erfarenhet
av att arbeta med barns språkutveckling,
flerspråkighet och böcker i skolan.
Kostnadsfria webinarier.

Urval av funktioner i appen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoplay/vänd blad automatiskt
Bläddra snabbt fram och tillbaka i boken
Ladda ner böcker och använd offline
Skapa och dela egna bokhyllor
Dela böcker med elever och kollegor
Språkbokhyllor
Zoomfunktion (Gäller iOS)
Växla språk i böckerna
Skapa QR-koder till alla böcker
Sätt bokmärken på valfritt uppslag i en bok
Textmedföljning
Filtrera böcker på ett eller flera språk
Filtrera på ålder
Filtrera på kategori

•

•
•

Kontosynkronisering förenklar hanteringen
av konton.
Skolor slipper att administrera konton med
Excelfiler.
Implementeringen innebär att inloggning
med Skolfederation, Google och Office 365
kan läggas till.

Sök på nyckelord

Fakta ILT Inläsningstjänst
•
•
•
•
•

Den marknadsledande leverantör av
specialpedagogiska verktyg till svenska skolan
285 kommuner är kunder på Inlästa läromedel
250 kommuner är kunder på Begreppa
100 kommuner är kunder på Polylino skola
201 kommuner är kunder på Polylino förskola
(Maj 2021)

Polylino skola finns tillgänglig på
surfplatta, mobil och webb!

