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Kære børnehaver, 
vuggestuer og dagplejere

Biblioteket rækker ud til jer og jeres børn!

Hjørring Bibliotekerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter, 
der kan understøtte jeres pædagogiske arbejde i dag- 
tilbuddene. Der er fokus på børnenes fantasi, sprog, leg og 
bevægelse, når I besøger os. 
En udflugt med dagplejen eller institutionen er også en op-
lagt mulighed for at give børnene en relation til deres lokale 
bibliotek, så kom og besøg os og tag madpakkerne med!
Arbejder I med et bestemt tema, kan I også spørge biblio-
teket om hjælp til at finde bøger, og vi kører gerne ud med 
materialerne til dagtilbud. 
Vores fokus er at øge børns kendskab til biblioteket og star-
te læseglæden i samarbejde med jer, der kender børnene 
bedst. 

Se vores tilbud i dette katalog og book en tid til jeres børne-
institution. Vær’ gerne i god tid - her gælder først-til-møl-
leprincippet. Se max. antal under de enkelte aktiviteter, 
og giver det udfordringer, så hold jer ikke tilbage med at 
kontakte os. Vi håber, at I vil benytte jer af vores tilbud. 

Har I spørgsmål til de enkelte tilbud eller generelle spørgs-
mål, er I altid velkomne til at kontakte børnebibliotekar 
Charlotte Nielsen på charlotte.nielsen@hjoerring.dk

Folderen dækker hele 2023 – men følg også gerne bibliote-
kets hjemmeside, hvor vi løbende annoncerer nye, spæn-
dende børneaktiviteter.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsener fra
personalet på
Hjørring Bibliotekerne
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Besøg 
jeres lokale bibliotek

På børnebibliotekerne byder vi på en masse leg og læring for alle børn 
– fra de helt små til de større børn. 

Alle fem biblioteker i Hjørring Kommune er indrettet, så de små kan tumle og boltre sig eller sidde 
med en voksen og få læst højt af en bog. 

I er velkommen til at tage madpakker med på biblioteket. Der er flere muligheder for spisning med god afstand, og der er selv-
følgelig mulighed for at få vasket hænder og komme på toilet. En udflugt til biblioteket er også en god måde at træne samvær 
og sociale kompetencer. På biblioteket står vi klar med gode råd til jer om bøger, spil og leg. 

Lånerkort til jeres institution
Som institution kan I få lavet et lånerkort. Kom ind på biblioteket i den betjente åbningstid, så laver vi et kort til jer. 

Et lånerkort til jeres institution har flere fordele:
• I kan låne materialerne i en længere periode
• I betaler mindre i gebyr
• I kan komme på biblioteket i vores selvbetjente åbningstid 
 - se de aktuelle åbningstider på hjemmesiden 

Udstil eller optræd på biblioteket
Bibliotekerne er populære udstillingssteder, for her kommer rigtig mange forbi og kigger. Hvis jeres børneinstitution eller grup-
pe af dagplejebørn har særlige projekter, som I kunne tænke jer at vise frem, så kontakt os!
Vi hjælper gerne med at skabe de rigtige rammer.
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0-6 år 
- tilbud til 

alle

Kontakt:
Ring på 7233 4801 eller mail til bibboern@hjoerring.dk, så leverer 
vi hos jer!

Biblioteket  
bringer ud

Vi leverer materialerne hos jer
I kan ringe og maile til os på biblioteket med bestilling på materialer – så kommer vi og leverer ved institutionens hoveddør. 
Bestil det, I har brug for – hvad enten det er til emnearbejde eller almindelig hyggelæsning. Ud fra jeres ønsker pakker vi bog-
poser med f.eks. pegebøger, billedbøger, eventyrbøger, fagbøger, emneposer, sprogkufferter eller musik. 

Når I bestiller, skal I oplyse:
• Emner eller titler
• Alder på børnene
• Telefonnummer til kontakt ved leveringen
Så pakker vi og leverer. Når det er tid til at aflevere eller bytte, ringer eller skriver I igen,
så kommer vores chauffør og henter bogposen. 

 



0-6 år 
- tilbud til alle
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Sprogstimulering
Sprogkufferter

Dette tilbud har især fokus på:
HVER KUFFERT ER EMNE- OG ALDERSINDDELT

Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere, vuggestuer, børnehaver

Bestilling og spørgsmål:
Ring til os inden for åbningstiden eller mail bestilling på 
sprogkufferterne til bibboern@hjoerring.dk eller ring 
på tlf. 7233 4801

På biblioteket kan I som institution låne emneopdelte sprogkufferter, der stimulerer den sproglige 
udvikling. 
Sprogkufferterne indeholder ca. 10 bøger om et emne og nogle stykker legetøj, der 
supplerer emnet og tilskynder fantasien. 

Kufferterne kan bruges på forskellig vis og lægger op til at lære børnene at sætte ord på deres 
hverdag, følelser og sanser. 

Se og hent folderen med alle sprogkufferterne 
på bibliotekets hjemmeside.



0-6 år 
- tilbud til alle
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Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere, vuggestuer, børnehaver

Hvordan:
Bestil og/eller hent på jeres lokale bibliotek 
eller bestil det til levering i institutionen.

Spørgsmål:
Ring på 7233 4801 eller mail jeres bestilling til
bibboern@hjoerring.dk 

Sprogstimulering
Emneposer

Biblioteket har gjort det nemt for jer: Vi har pakket over 40 emneposer med billedbøger. 

Hver pose indeholder fem forskellige bøger, der har fokus på den gode læseoplevelse. 

Emnerne tager alle sammen udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan og dækker områderne:
• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

Hver emnepose er pakket med chip, så det er hurtigt at 
låne og aflevere den enkelte pose. I kan både bruge dem til 
at støtte op om specifikke emner og som inspiration til ny 
læsning. 
Læs mere og se indholdet i emneposerne på vores 
hjemmeside www.hjbib.dk



0-6 år 
- tilbud til alle
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Sprogstimulering
Sprogstart

Dette tilbud har især fokus på:
HVER ENKELT POSE HANDLER OM ET EMNE 

F.EKS. FØLELSER, SAMARBEJDE, KROP, OSV.

Dette tilbud er særlig godt til: 
Vuggestuer og børnehaver

Bestilling og spørgsmål:
Ring til os inden for åbningstiden eller mail bestilling på 
Sprogstarts-poserne til charlotte.nielsen@hjoerring.dk eller ring 
på tlf. 7233 4846

Vi opretter en venteliste, hvis det bliver nødvendigt.

Højtlæsning, leg og samtale styrker udviklingen af barnets sprog. Hos biblioteket har vi mange, mål-
rettede materialer til sprogstimulering af børn i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven.  

Sprogstart – et populært 6-ugers forløb 
Sprogstart er et 6-ugersforløb og består af seks Sprog-
starts-poser fyldt med fantastiske billedbøger og sjove 
sproglege til børn i dagtilbud i alderen 0-6 år. Med afsæt 
i gode billedbøger læser og leger institutionens børn og 
voksne med analoge og digitale læringsmaterialer. 
På Hjørring Bibliotekerne tilbyder vi 6 poser, der kan lånes i 
2-3 måneder: 

Sprogstart 1-3 år til vuggestuer og dagplejer
Sprogstart 3-6 år til børnehaver 

De 6 Sprogstarts-poser kan indgå i et intensivt sprog-
stimuleringsforløb på institutionerne. Et forløb, som afvikles 
af pædagogerne efter grundig introduktion af biblioteket. 
Vores bibliotekarer præsenterer, koordinerer og afslutter 
sprogstartforløbet med jer pædagoger.  



0-6 år 
- tilbud til alle
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Sprogstimulering
Sprogsporet

Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere, vuggestuer, børnehaver

Information:
Se mere på www.sprogsporet.dk  

Sprogsporet er bibliotekernes 
fælles, landsdækkende indsats, 
der støtter sprogstimulering og 
tidlige 
læsefærdigheder. 

Sprogsporet står bag aktiviteter som 
Sprogstart og Sprogfitness. 
Hjemmesiden sprogsporet.dk er en guld-
grube af inspiration, konkrete idéer og 
baggrundsstof.

Her finder I bl.a.:
• Idéer til sproglege
• Apps med sanglege
• Film om barnets sproglige udvikling
• Vejledning om ordblindhed
• Materiale til to-sprogede børn
• Boglister - med masser af inpiration til
 hvert af de 6 emner fra læreplanen
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - MUSIK - MOTORIK

Dette tilbud er særlig godt til: 
Vuggestuebørn 1-3 år

Tidspunkt:
14.februar og 28.februar kl. 9.40 

Sted:
Vrå Bibliotek

Varighed:
Ca. 45 min.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men I skal bestille billet på forhånd, 
både til børn og voksne - max. seks billetter pr. bestilling
www.hjbib.dk.

0-3 år 

Musikalsk legestue
med Anette og Dan, Boilers

Anette og Dan fra Bandet Boilers har taget instrumenterne med og vil spille og synge for de 1-3-årige. 
Kom og vær med til en hyggestund i musikkens tegn!
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0-3 år 
- tilbud til 

dagplejere og 
vuggestuer

Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - MUSIK - MOTORIK

Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere og vuggestuer

Tid og sted:
Onsdage i maj og juni i Hjørring kl. 10-10.30 
– husk at tilmelde jer ugen før!
Hvis I ønsker at have et arrangement på jeres lokale bibliotek, 
skal I ringe eller maile og aftale nærmere.

Varighed:
Ca. 20 min.

Tilmelding:
Ring til Lone Due Bak på 7233 4827 eller mail til 
lone.due.bak@hjoerring.dk senest ugen før.

Fortælling og leg 
for og med de mindste

Et spændende eventyr? En fængslende fortælling? En sjov historie? En lille sang?

Vores fortæller Lone Due Bak slår fortælleparaplyen op og inviterer indenfor! 
Tag de helt små med på børnebiblioteket og få fortalt en rigtig god historie. 

Vi tilpasser arrangementet efter gruppens størrelse og alder.
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD 

FÆLLESSKAB

0-3 år 
- tilbud til 

vuggestuer

Dette tilbud er særlig godt til: 
Vuggestuer

Tid:
Kontakt Lone Due Bak på tlf. 72 33 48 27 og aftal nærmere

Sted:
Hos jer - Max 6-8 børn

Varighed:
Ca. 20-30 min.

Tilmelding og spørgsmål:
Send en mail til lone.due.bak@hjoerring.dk 
eller ring på 7233 4827

Fortællesjov i vuggestuer

Hunden Ib 

Biblioteket kommer på besøg i jeres vuggestue og laver fortællesjov! 

Fortællesjov byder på historien om den lille hvide hund Ib, som på en skæg måde klarer små og store udfordringer. 

Vi bruger masser af lyde, sange og fagter til at involvere børnene. 
Jeres vuggestue får udleveret pixi-bogen ”Hunden Ib” til alle børnene på stuen. 
Så kan de sammen med deres forældre få endnu flere læseoplevelser. 

Bogen er sponsoreret af Gyldendals Forlag.
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0-3 år 
- tilbud til 

vuggestuer

Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER

SANSER - FÆLLESSKAB.

Dette tilbud er særlig godt til: 
Vuggestuer

Tidspunkt:
Kontakt Lone Due Bak på tlf. 72 33 48 27 eller på 
lone.due.bak@hjoerring.dk for at aftale.

Sted:
I jeres vuggestue eller legestue

Varighed:
Ca. 15 min.

Tilmelding:
Send en mail til lone.due.bak@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 48 27

Fortællesjov i vuggestuer

Bjørns regnbuehat

Biblioteket kommer på besøg i jeres vuggestue og laver fortællesjov! 

Fortællesjov byder på historien om Bjørn og hans regnbuehat, som oplever mange forskellige ting.
Vi bruger masser af lyde, sange og fagter til at involvere børnene. 
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0-3 år 
vuggestuer

Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER

SANSER - FÆLLESSKAB

Dette tilbud er særlig godt til: 
Vuggestuebørn 1-3 år, dagplejegrupper

Tidspunkt:
Kontakt jette Galsøe Sørensen på tlf. 72 33 48 38 og aftal

Sted:
I jeres vuggestue eller legestue

Varighed:
Ca. 15 min.

Tilmelding:
Send en mail til jette.galsoee.soerensen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 48 38

Book 3 
biblioteksbesøg 

Book 3 i én til vuggestuen 
Vi tilbyder et lille forløb, hvor vi besøger jeres vuggestue tre gange og hver gang har en ny historie med. 
Vi aftaler alle tre datoer, når I bestiller forløbet. 

F.eks.:

Bondegården 
Hils på alle de søde dyr på bondegården. Hvad siger dyrene og hvordan føles de? 

Sanseleg 
Med udgangspunkt i bogen ”Se, rør, føl og leg” inddrager vi løbende effekter, der relaterer til bogen.

Oplæsning med fokus på farver
Pegebogen ”Mine første 100 farver” bruges til snak og leg om farver og medbragte ting.
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0-3 år 
vuggestuer

Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - MUSIK

SANSER - MOTORIK

Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere, vuggestuer

Tidspunkt:
Kontakt Lone Due Bak på tlf. 72 33 48 27 eller på
lone.due.bak@hjoerring.dk for at aftale.

Sted:
I jeres vuggestue eller legestue

Varighed:
Ca. 15 min.

Tilmelding:
Send en mail til lone.due.bak@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 48 27

Sanglege 
i vuggestuen

Sanglege i vuggestuer
Biblioteket medbringer den nye sangkuffert med søde hæklede dyr, og undervejs præsenterer og inddrager vi nye
børnesangbøger som f.eks. ”Mariehønen Evigglad”.
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD

KONCENTRATION

Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere og vuggestuer

Tid og sted:
Find datoer og tidspunkter på vores hjemmeside 
efter sommerferien

Varighed:
Ca. 15 min.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal pladser – 
bestil billetter på www.place2book.com. 
Mød gerne op med nissehuer på!

0-3 år 
– tilbud til 

dagplejer og 
vuggestuer

Juleoplæsning
for de helt små

Nisser, julestemning og hygge med en god historie!

Julens mange fortællinger er med til at gøre decemberdagene endnu hyggeligere! 
Vi læser gode julehistorier for 0-3-årige og deres voksne på Hjørring Bibliotek. 

Det er gratis at lytte med, og nissehuer er velkommen!

 

OBS: Billetter kan 
først bookes 

til august.
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Dette tilbud er særlig godt til: 
Dagplejere

Sted:
Gælder alle bibliotekerne i Hjørring Kommune

Spørgsmål:
Ring til Adda Salomonsen på 7233 4807 eller mail jeres bestilling til 
adda.salomonsen@hjoerring.dk 

0-3 år 
- tilbud til
dagplejere

Bogdepoter til 
dagpleje og legestue

Brug for en samling bøger i jeres 
dagpleje-legestue? 

Vi tilbyder at pakke bogdepoter til legestuen. 

Et bogdepot består af en samling billedbøger og pegebøger 
til oplæsning.

Hvis I har særlige ønsker eller forslag til emner, klarer vi 
også det. Jeres faglige leder i legestuen skal kontakte
børnebibliotekar Adda Salomonsen, så hjælper vi gerne. 
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Dette tilbud har især fokus på:
BEVÆGELSE - LÆRING

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehavebørn 4-6 år

Tidspunkt:
Mandage kl. 10-11

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 45 min.

Tilmelding:
Send en mail til anders.thomsen@hjoerring.dk 
eller ring 72 33 48 16

4-6 år Spil og lær

En sjov og lærerig tur på biblioteket
Igennem aktive spil, der foregår på vores nye digitale udstyr, Active floor, vil vi komme igennem forskellige aktiviteter, der ska-
ber læring gennem bevægelse for børnene.
Vi skal bl.a. lære dyrenes bevægelser, alfabetet og tal på en sjov og aktiv måde. 
Vi vil slutte af med sjov og ballade, hvor børnene kan prøve nogle skægge spil. 
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - SAMARBEJDE

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børn i alderen 3-6 år og deres voksne.

Tidspunkt:
Den 22. februar på Hjørring Bibliotek kl.10.30 

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 45 min.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men I skal bestille billet på forhånd, både 
til børn og voksne - max. seks billetter pr. bestilling 
www.hjbib.dk

3-6 år 
og deres 
voksne

Kroko-dino-koncert

Musiker Michael Back besøger biblioteket med en masse skønne sange om søde, flotte, skønne vilde 
og farlige dyr! 
Hør bl.a. om dinosauren Dino, der er tosset med at svømmedanse, fluen Frode som ikke er til at fange og aben Knud, der laver 
sjov og trylleri.
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - SAMARBEJDE

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehavebørn 4-6-årige

Tidspunkt:
Tirsdag i april og maj kl. 10.00
Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 4846

4-6 år 
Fortælling og dyreleg

Besøg os på biblioteket og hør en god historie!
Vi læser ”Hugo og Holger skal nok få det godt” af Oscar K. - en ny, sjov børnebog. Den handler om Hugo, som er næsten blind 
og helt alene, og som ønsker sig en hund. Derfor tager han i butikken ”Glemte dyr”, hvor han godt nok får en stor og dejlig 
firbenet ven, men ikke en hund…

Efter fortællingen leger vi videre med dyreimitation.
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5-6 år 

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehavebørn 5-6 år

Tidspunkt:
Kontakt jette Galsøe Sørensen på tlf. 72 33 48 38 og aftal

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 45 min.

Tilmelding:
Send en mail til jette.galsoee.soerensen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 7233 4838

Dette tilbud har især fokus på:
KOMMUNIKATION - ÆSTETIK - BEVÆGELSE

Kan man bygge 
en hund?

Besøg os på biblioteket og hør en god historie!
Vi læser ”Jørgen Pingvin bygger en hund, der hedder Arne” af Sabine Lemire. Bogen handler om Jørgen, der har luffer og næb, 
og godt kan lide at lave ting med sine luffer og fortælle historier med sit næb. En dag beslutter Jørgen at bygge en hund. Men 
det viser sig at være mere besværligt at være hundeejer, end Jørgen havde forestillet sig.
Når vi har læst og snakket om bogen, går vi i det ”Kreative Hus” på biblioteket og prøver at bygge vores egen bibliotekshund.
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5-6 år 

Dette tilbud er UDELUKKENDE til: 
De ældste børnehavebørn

Hvordan og hvornår:
Børnehaven vil modtage en invitation i uge 7, hvor der står beskre-
vet, hvordan billetterne bestilles.
Eventyrrejsen foregår de 4 første onsdage i marts måned.

Spørgsmål:
Gitte Larsen kan kontaktes på gitte.larsen@hjoerring.dk eller på 
tlf. 7233 4817

Dette tilbud har især fokus på:
ÆSTETISKE OPLEVELSER, 

SPROGLIGE KOMPETENCER - FÆLLESSKAB

Eventyrrejsen

I marts måned er Hjørring Bibliotek fyldt med magi og eventyr. 
Hele biblioteket er pyntet op, og I kan finde udstillinger og kulisser til forskellige 
eventyruniverser.

Børnene møder eventyrfigurer i levende live, og de bliver inddraget aktivt i 
fortællingerne, når de får lov til at snakke, samarbejde, synge, hoppe, smage, 
røre og rime.

Lån eventyrbøger til forberedelse eller bestil en pose eventyrbøger til levering.

Husk, at Eventyrrejsen er tilrettelagt for de ældste børn 
i børnehaven.

Udstilling 
med børnenes 

eventyrtegninger
Efter deltagelse i Eventyrrejsen får 
alle institutioner tegneskabeloner 

med hjem, så I kan arbejde videre med 
eventyr i børnegruppen. 

Hvis I vil være med til at udstille 
tegningerne, så skal de afleveres på 

Hjørring Bibliotek 
senest den 30. marts. 

Vi udstiller de skønne eventyr-
tegninger og inviterer alle til en festlig

FERNISERING 
torsdag den 13. april 

kl. 10
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER 

ÆSTETISKE OPLEVELSER

3-6 år 

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehaver

Tidspunkt:
Marts måned - se tidspunkter på vores hjemmeside www.hjbib.dk

Sted:
Gælder alle bibliotekerne i Hjørring Kommune

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men kræver billet
- se mere på www.hjbib.dk

Prinsessen fortæller
eventyr

Oplæsning med eventyrprinsessen Maria

Kender du Klods-Hans, Prinsessen på ærten eller eventyret 
om Guldlok og de tre bjørne?

Maria har taget sin allerfineste prinsessekjole på og er klar 
til at fortælle nogle af de gode gamle eventyr for børn.
Der er både højtlæsning og mulighed for at bevæge sig lidt: 
Vi øver f.eks. hvordan man nejer og bukker, når man møder 
en rigtig prinsesse. 

Kom gerne udklædt, hvis du har lyst.
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5-6 år 

Dette tilbud har især fokus på:
MOTORIK - SPROGLIGE KOMPETENCER

ORDFORRÅD - SAMARBEJDE

Dette tilbud er kun til: 
De ældste i børnehaven

Tid og sted:
Torsdag den 4. maj kl. 10 på Hjørring Bibliotek

Varighed:
Cirka  2 timer.

Tilmelding:
Tilmelding senest den 20. april til charlotte.nielsen@hjoerring.dk 
senest den 20. april

Sprogfitness

Bevægelse og læring for de ældste børnehavebørn

Sprogfitness er et nationalt initiativ for de ældste i børnehaven med sjove og lærerige sproglege, som styrker børns glæde ved 
sprog, læsning og læring samtidig med, at børnene får bevæget sig. Børnene udfordres gennem aktive lege med bogstaver, 
ord og bevægelse. Børnehavebørnene bliver sendt rundt på biblioteket til forskellige poster med sprog- og bevægelseslege.

Alle grupperne får en aktivitetspose med hjem med forslag til flere Sprogfitness-lege.
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5-6 år 

Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER 

SOCIALE KOMPETENCER

Dette tilbud er særlig godt til: 
De ældste i børnehaven

Tid og sted:
Vi mødes udenfor Plejehjemmet Fynsgade 23. maj kl 10.30

Varighed: 
Ca. 45 min.

Tilmelding: 
Tilmelding: Send en mail til anders.thomsen@hjoerring.dk 
eller ring på tlf. 72 33 48 16.

Fælles oplæsning på 
plejehjemmet Fynsgade 

Hvordan babysitter man bedstefar?

Biblioteket har aftalt besøg på plejehjemmet, hvor vi møder op sammen med børnene og læser historien ”Hvordan man baby-
sitter en bedstefar” af Jean Reagan. 

Sammen med beboerne skal vi høre eksempler på, hvordan man leger med en bedstefar, hvilke snacks man kan give bedste-
far, hvad man kan lave på en gåtur og meget mere. 

Efter historien finder vi en sang, som både børn og voksne kan synge med på. 
I kan derefter selv låne bogen ”Hvordan man babysitter en bedstemor” til videre snak og leg hjemme i børnehaven.
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - DANNELSE - HUMOR

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehaver

Tid:
Fortællesjov med ”Bogbissen og Bogvogteren” kan holdes hos jer i 
børnehaven eller på jeres lokale bibliotek i maj, juni, september og 
oktober måned. 
Kontakt os for at aftale nærmere!

Tilmelding:
Ring til Charlotte Nielsen på 7233 4846 eller mail til 
charlotte.nielsen@hjoerring.dk

3-6 år 
- tilbud til 

børnehaver

Fortællesjov
Bogbissen og Bogvogteren

Børnebibliotekarerne viser, hvordan bøgerne skal behandles pænt.

De gør alle de ”forbudte ting” ved højtlæsnings-bøgerne – f.eks. river sider ud, træder på bøgerne og spilder mad og saftevand 
på dem. Ud fra det udvikler der sig en snak om, hvordan man behandler bøgerne godt og rigtigt. Arrangementet slutter med, 
at børnehaven modtager et fint Bogvogter-diplom.



27

2023

Dette tilbud har især fokus på:
ÆSTETISKE OPLEVELSER MED FORSKELLIGE

 KUNSTARTER - FÆLLESSKAB 
SPROGLIGE KOMPETENCER

Tid:
Kontakt Charlotte Nielsen for at aftale et tidspunkt.

Sted:
Vores læringsforløb foregår på Hjørring Bibliotek - gerne i forlængelse af 
jeres byvandring. 

Varighed:
Læringsforløbet på biblioteket varer ca. 30-45 min. 
Derudover skal I beregne tid til byvandringen. 

Tilmelding:
Ring til Charlotte Nielsen på 7233 4846 eller 
mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk  

Katten Katharina 
på kultur-tur i Hjørring 

3-6 år 
- tilbud til 

børnehaver

Tag på kultur-tur i Hjørring med Katten Katharina 
og kig på kunstværker! 

Med bykortet i hånden kan jeres børnehave bevæge sig 
rundt på egen hånd, finde kunstværker og snakke om dem. 
På Hjørring Bibliotek får I fortællingen om Tyren Ferdinand 
– en historie, der knytter sig til tyrestatuen i Brinck Seide-
linsgade. 

I kan printe folderen ”Katten Katharina” fra 
hjbib.dk 
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3-6 år 
børnehaver

Dette tilbud har især fokus på:
MUSISKE KOMPETENCER - FÆLLESSKAB

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehaver

Tid og sted:
Torsdag den 14. september kl. 10 på Hjørring Bibliotek.

Varighed:
Cirka 40 min.

Tilmelding:
Til charlotte.nielsen@hjoerring.dk senest den 1. september.

Små Synger Sammen

Alle børnehaver i kommunen er inviteret til at synge, spille og danse for hinanden 
på børnebiblioteket i Hjørring

Små Synger Sammen er nemlig en årlig sangdag i hele Danmark. 
Der bliver udsendt invitationer, information om årets tema samt inspirationshæfte.
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Dette tilbud er særlig godt til: 
De ældste i børnehaven

Tidspunkt:
Tirsdage i september kl. 10 på Hjørring Bibliotek.

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 4846

5-6 år 

Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - SAMARBEJDE

Nysgerrig på følelser

Historiefortælling med ”Rod og Bjørne leger med følelser” af Hege Østmo-Sæter Olsnes 
I fakta-bogen dykker de to bedstevenner Rod og Bjørne ned i fænomenet ”følelser”. De snakker om, hvad det vil sige at være 
glad, trist, misundelig eller vred – om hvordan det er at have det skidt og have det godt.   
Efter oplæsningen leger vi gætteleg med følelsespuder og ansigtskort.
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Dette tilbud har især fokus på:
NATURVIDENSKAB - SPROGLIGE KOMPETENCER

SAMARBEJDE

Dette tilbud er særlig godt til: 
De ældste i børnehaven

Tidspunkt:
Tirsdage i oktober kl. 10 

Sted:
Hjørring bibliotek

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 4846

5-6 år 

Har du styr på
lorten?

Sjov historie-oplæsning om dyr 
Vi skal læse historien ”Doktor Madsen har et hospital”. Efter fortællingen skal vi se nærmere på dyrelort: Fugleklatter, muse-
lort, kokasser, hestepærer og hundelort – der findes mange forskellige dyrelorte. Kan I gætte, hvilket dyr der har lagt lorten? 
En sjov oplevelse med naturformidling.
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Dette tilbud har især fokus på:
NATURVIDENSKAB - SPROGLIGE KOMPETENCER 

SAMARBEJDE

Dette tilbud er særlig godt til: 
De ældste i børnehaven

Tidspunkt:
Kontakt Jette Galsøe Sørensen på tlf. 72 33 48 38 og aftal

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 60 min.

Tilmelding:
Send en mail til jette.galsoee.soerensen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 7233 4838

5-6 år 
Historie i naturen

Stedsspecifik læsning
I bogen ”Villads fra Valby – ud i naturen” følger vi den populære børnebogsskikkelse Villads, når han sammen med sine venner 
på fritidshjemmet tager på eventyr i naturen, kigger på fugle, finder pynt i skoven til juledekorationer og meget mere. Vi tager 
værket med på gåtur i området, hvor vi fortæller og inddrager naturen på forskellig vis.
Husk påklædning efter vejret.
En sjov oplevelse med naturformidling og dialog.
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - FÆLLESSKAB

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehaver

Tidspunkt:
Den 27. oktober kl.10 

Sted:
Hjørring Bibliotek 

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 4846

3-6 år 

International 
Bamsedag

Vi holder bamsefest for bamserne og deres børn! 

Vi læser højt af gode bamsehistorier, serverer bamsekage og bamsesaftevand, og man kan deltage i en bamseskattejagt. 
Børnene er velkomne til at tage deres egne bamser med på dagen, men vi har også nogle søde biblioteksbamser, de kan lege 
med, kigge på og ikke mindst give varme bamsekrammere.
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER 

 MATEMATIK KENDSKAB -  DIGITALE KOMPETENCER

5-6 år 

Dette tilbud er særlig godt til: 
De ældste i børnehaven

Tidspunkt:
Tirsdage i november kl. 10

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 45 min.

Tilmelding:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 4846

Historiefortælling 
og inspiration til stop-motion leg

Højtlæsning, matematik og materiale til stop-motion-film
Vi læser højt fra Maria Nilsson Thores herlige serie om vennerne Konrad og Koko. I bogen ”Konrad, Koko og tallet 7” introdu-
ceres børnene til matematiske grundbegreber koblet ind i en historie om venskab og i et hyggeligt univers. Efter fortællingen 
præsenterer vi en kuffert med indhold til litteraturleg, der kan bruges til at skabe jeres egen stop-motion-film. Kufferten kan I 
låne med hjem og bruge de effekter, der findes i kufferten, til at producere små film med.
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Dette tilbud har især fokus på:
SCIENCE - KROP - SANSER

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehaver

Sted:
Kufferterne kan bruges hjemme i jeres egen børnehave, når det 
passer ind i programmet.

Tilmelding:
Ring og hør mere om Forskningens Døgn og formidlingskufferterne 
hos Charlotte Nielsen på 7233 4846, eller send en mail på 
charlotte.nielsen@hjoerring.dk. 

3-6 år 
- tilbud til 

børnehaver

Lån en kuffert
om hjernen

Hjernen er en forunderlig størrelse – livsvigtig 
for alle vores aktiviteter og samtidig lidt svær 
at blive klog på. 

Den landsdækkende videnskabs-festival Forskningens 
Døgn tilbyder formidlingskufferter, som jeres børnehave 
kan låne i 56 dage. 

Kufferten indeholder redskaber til leg og læring og kan 
bruges til naturvidenskabelige aktiviteter om hjernen og 

kroppen. 
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Dette tilbud har især fokus på:
SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD 

KONCENTRATION

Dette tilbud er særlig godt til: 
Børnehaver.

Tid og sted:
Find datoer og tidspunkter på www.hjbib.dk efter sommerferien.

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal pladser.
Mød gerne op med nissehuer på!

3-6 år 
- tilbud til 

børnehaver

Juleoplæsning
for børnehavebørn

Lad julestemningen brede sig med hyggelige historier og julestemning på biblioteket!

Vi læser gode julehistorier for 3-6-årige og deres voksne på Hjørring Bibliotek. 
Det er gratis at lytte med, og nissehuer er velkommen!

OBS: Billetter kan 
først bookes 

til august.
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Dette tilbud har især fokus på:
KENDSKAB TIL NYE BØRNELITTERÆRE TITLER

EARLY LITERACY - FORMIDLING

Dette tilbud er særlig godt til: 
Personale i vuggestuer og børnehaver

Tidspunkt:
1. december kl. 12-13

Sted:
Online

Varighed:
Ca. 60 min.

Tilmelding:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 72 33 4846

For voksne

Digital præsentation 
- inspirationsmøde for pædagoger

Præsentation af nye børnebøger
Biblioteket inviterer til Teams-møde, hvor vi fortæller om de 10 bedste pegebøger og 10 bedste billedbøger fra 2023. Vi præsen-
terer nye titler og giver jer ideer til, hvordan litteraturen kan sættes i spil i børneinstitutionerne.
Stil spørgsmål og del viden og inspiration med hinanden undervejs.

Bemærk: Mødet bliver optaget, så det er muligt at få tilsendt link og se det senere.
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For voksne

Kender du 
solsikkesnoren?

Kender du Solsikkesnoren?
En gul solsikke på en grøn baggrund hænger i en snor om halsen og fortæller, at personen, der bærer den kan have behov for 
ekstra forståelse og tid. 

Solsikkesnoren giver børn og voksne med usynlige handicaps og diagnoser mulighed for, på en diskret måde, at signalere et 
behov for særlige hensyn og ekstra hjælp.

Hjørring Bibliotekerne uddeler solsikkesnoren, armbånd eller ID-kort til besøgende, som henvender sig i Velkomstøen eller ved 
bibliotekarbordene. Personalet spørger ikke, hvorfor man ønsker det, men til gengæld er de ekstra opmærksomme og tålmodi-
ge. Det samme gælder forhåbentlig andre gæster og lånere på biblioteket. Formålet er at sætte fokus på skjulte diagnoser og 
handicaps og gøre hverdagen nemmere for både den, der har et usynligt handicap, 
og for alle andre, som får bedre mulighed for at vise hensyn
og hjælpe, hvor der er brug for det.



0-6 år 
- tilbud til alle
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Litteraturliste med 
kanon-bøgerne:

Flemming Quist Møller
”Cykelmyggen Egon for evigt: 
Tre historier om Egon 
og alle hans venner” -
Samlet udgave af ”Cykelmyggen
 Egon”, ”Cykelmyggen og Danse-
myggen” og ”Minibillen og Tryllefeen”.
Højtlæsning for 3-6-årige.

Jakob Martin Strid
”Den utrolige historie om den 
kæmpestore pære”
Mitcho og Sebastian får et brev med flaske-
post. Borgmesteren i deres by Solby er 
havnet på Den Mystiske Ø. Med brevet er 
et frø, som de to planter. Herefter kommer 
Mitcho og Sebastian på en eventyrlig rejse.
Højtlæsning for 4-8-årige.

Oscar K.
”Hugo & Holger skal nok få det godt”
Hugo er meget alene og ønsker sig bræn-
dende en hund. Han besøger butikken 
”Glemte dyr” og får en elefant med hjem. 
Hvordan kan det gå til? 
Dejlig billedbog for 3- 6-årige.

Lars Daneskov
”Otto kan selv”
Tre sjove hverdagshistorier samlet i en 
billedbog om alt det lille Otto selv kan. 
Læs den højt for små ”kan-selv-vil-selv-typer” fra 
2-3-årsalderen.

Oliver Zahle
”Fire historier om Pølse”
Indhold: ”Pølse vil ikke i børnehave”, ”Pølse 
vil ikke have, at far er pinlig”, ”Pølse vil ikke 
spise aftensmad” samt ”Pølse vil ikke i bad”.
Højtlæsning for 3-5-årige.

”Ælle bælle børnehave
- historier om at gå i børnehave” 
Fortællinger om blandt andet Betty, Villads 
og Kamma, samt flere af de kendte figurer 
fra børnelitteraturen. Nu samlet i udpluk i en 
bog til hyggelig højtlæsning om at være stor 
og lille på en og samme gang.
Højtlæsning for 3-6-årige.

Hvilke bøger skal vi læse for børnene? På bibliotekerne har vi svaret! 
Derfor har vi indrettet et område på Hjørring Bibliotek til at booste de bedste billedbøger og vække børns læseglæde gennem 
skønne litteraturoplevelser. I området ”Kanon for Børn”, er der en blanding af nye og gamle kvalitets-billedbøger i mange 
eksemplarer.

David Sundin
”Bogen der ikke ville læses”
Hvad stiller man op med en bog, der ikke 
vil læses? Åbner den, selvfølgelig - og 
hvad sker der så? Kreativ og legesyg 
billedbog, der driller, og hvor der er fuld 
fart på sjov og ballade. 
Underholdende og aktiv højtlæsning for børn på 
3-6 år.

Kim Fupz Aakeson
”Vitello begynder i skole”
Billedbog med korte kapitler om Vitellos 
første skoleår. Første skoledag glæder 
Vitello sig helt vildt. Faktisk så meget, at 
han vækker mor kl. 4:15, for der er Vitello 
klar. Det er mor ikke. Mon skolen er klar 
til Vitello?
Højtlæsning for 5-8-årige.

Thomas Brunstrøm
”Dengang Sallys far var dreng”
Sallys far fortæller mange historier fra 
dengang, han var dreng. Som at han fik 
bussemænd og koldt grus til aftensmad. 
Men er det rigtigt eller løgn? Det vil Sally 
finde ud af.
Højtlæsning for 4-7-årige.

Anne Sofie Hammer
”Villads fra Valby taber en tand”
Villads skal på museumstur med klas-
sen. Han er dog langt mere interesseret 
i tøjhunden i butikken end i at høre om 
gamle dage. Desværre er hunden dyr, og 
Villads har ingen penge - men han har 
heldigvis noget andet, der plejer at være 
meget værd.
Højtlæsning for 4-8-årige.
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Hjørring Bibliotek
Østergade 30, 9800 Hjørring

Telefon: 7233 4800

Åbningstider med personale: 
Mandag-fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-15 

Hjørring Bibliotek

Hjørring Bibliotek ligger midt i byen 
– på førstesalen i shoppingcenteret Metropol.

Biblioteket er indrettet med masser af farver og plads til leg og børn. I børneområdet finder I rutsjereol, læsekroge, scene og 
andre sjove installationer, der både inviterer til læsning og leg.

I er velkommen til at tage mad med og spise i madpakke-området. 

Hjørring Bibliotek har også Café Lige efter bogen.
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Hirtshals Bibliotek
Jørgen Fibigersgade 26, 9850 Hirtshals

Telefon: 7233 4850

Åbningstider med personale: 
Mandag kl. 10-16
Tirsdag kl. 13-17
Torsdag kl. 13-17
Fredag kl. 10-16

Hirtshals Bibliotek

Hirtshals Bibliotek ligger i Det Gamle Rådhus. 

Biblioteket har en fin og nyindrettet børneafdeling, hvor
indretningstemaet med hav og havn bl.a. kan ses på rutsje-
banen, der er udformet som Hirtshals Fyr. 

I er velkommen til at tage madpakkerne med og spise på 
biblioteket.



41

2023

Sindal Bibliotek
Torvegade 15, 9870 Sindal

Telefon: 7233 4870

Åbningstider med personale: 
Mandag kl. 13-17.30
Tirsdag kl. 10-15.30
Torsdag kl. 13-17.30
Fredag kl. 10-15.30  

Sindal Bibliotek

Sindal Bibliotek ligger centralt i byen.

Inspireret af naturen uden for er farven på biblioteket grøn, 
med sjove detaljer strøet omkring i biblioteket, bl.a. en 
“skovsø” i børneafdelingen. 

Her er plads til, at I kan lege, læse og spise de medbragte 
madpakker. 
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Løkken Bibliotek
Harald Fischers Vej 30B, 9480 Løkken

Telefon: 7233 4889

Åbningstider med personale: 
Mandag kl. 13-17.30
Onsdag kl. 13-17.30
Fredag kl. 10-15

Løkken Bibliotek

Løkken Bibliotek er en del af byens skole og 
kulturhus. Det er et kombineret folke- og 
skolebibliotek og har derfor et ret stort område 
indrettet til børn. 

Her er sjovt at boltre sig i en kreativ indretning, der min-
der én om den gamle badebys historie – blandt andet kan 
børnene lege gemmeleg i fine, hvide badehuse. Samtidig er 
der gode kroge, som I kan bruge til højtlæsning og hygge. 

I er velkommen til at medbringe madpakker på biblioteket.
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Vrå Bibliotek
Idræts Allé 1, 9760 Vrå

Telefon: 7233 4880

Åbningstider med personale:
Mandag kl. 13-17.30
Onsdag kl. 13-17.30
Fredag kl. 10-15

Vrå Bibliotek

Vrå Bibliotek ligger i det nybyggede Vrå Skole 
og Børnehus – et livligt hus med skole, instituti-
oner og fritidstilbud under samme tag og mas-
ser af plads til børn og aktiviteter.

Biblioteket er indrettet med skoven og naturen som tema, 
og I kan gå på opdagelse, finde læsekroge og spise mad-
pakker hos os. 

 




