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Pressinformation den 20 april 2012 
  
Solentro används i den pedagogiska utvecklingen inom skolvärlden 
 
Under april månad uppmärksammades detta i dansk media: 

Louise Lund Jensen, kulturmedarbejder i Brønderslev kommune, arbejder på et projekt hvor alle 
kommunens femårige skal lave en historie/et eventyr sammen med en forfatter og skuespiller - 
bøgerna kommer fra Solentro! 

 

Detta projekt har blivit väldigt uppmärksammat i medierna i Danmark, både på TV och i 
tidningar. Klicka på länkarna eller bilderna för att se och läsa mer om projektet! 

 

Dansk TV: http://www.tv2nord.dk/arkiv/2012/03/15/32918?autoplay=1 
Dansk tidning: http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/14/4092484/3/fem-%E5rige-forfattere 

Vad innebär uppmärksamheten för Solentro? 
-Vi är så klart både glada och stolta över att Brønderslev kommune valde just Solentro som leverantör 
för deras kreativa projekt. Samtidigt är det imponerande att se hur framåt och kreativa dessa 
pedagoger jobbar inom skolvärlden för att inspirera och utveckla barn och ungdomar. Kan Solentro 
vara ett hjälpmedel i detta samtidigt som fler pedagoger upptäcka detta sätt att jobba med barn och 
ungdomar på så är vi så klart både glada och stolta för detta, säger Hampus Schildfat på Solentro. 
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Solentro - gör en egen bok 
På www.solentro.se kan vem som helst busenkelt förvandla personliga texter  
och bilder till vackra och unika böcker av högsta kvalitet – en helt ny möjlighet!  
Du gör din bok direkt på webben, ingen nedladdning av program behövs och  
Solentro är helt gratis att använda. Beställningar kan göras på upplagor av en enda  
bok. Med hjälp av Solentros emailbaserade bjud-in-tjänst kan man enkelt skapa en  
bok tillsammans med andra, t ex när man smidigt vill samla in hälsningar till någon  
som fyller år.  
 
 
Idag finns Solentro på svenska, engelska, tyska och danska med kunder i nitton länder. Våra kunder gör böcker 
inför en högtid eller ett annat speciellt tillfälle som kräver en alldeles unik och minnesvärd gåva så som vid 
födelsedag, dop, bröllopspresent, julklapp, svensexa, möhippa, pensionering, byte av jobb, utlandsflytt, examen, 
jubileum med mera. Många kunder gör böcker av sina bloggar, noveller, dikter, projektarbeten med mera.  
 
 
Läs mer om Solentro på www.solentro.se,	  för bildmaterial och ytterligare material vänligen besök 
www.solentro.se/press.	  Journalister som vill ha ytterligare information kontakta: Tobias Schildfat, 040 78 300, 
tobias@solentro.com 


