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Bibliotekerne og covid-19

Det skal være trygt for jer at besøge bibliotekerne.
På Hjørring Bibliotekerne følger vi
sundhedsmyndighedernes retningslinjer
for håndtering af covid-19-virus nøje.
Der er altid håndsprit tilgængeligt,
og størstedelen af vores aktiviteter henvender sig til
kun én børnegruppe ad gangen.
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Kære børnehaver,
vuggestuer og dagplejere
Biblioteket rækker ud til jer og jeres børn!
På biblioteket vil vi gerne være et attraktivt samlingssted for
jer. Et sted, hvor børn mødes på tværs af alder, køn og etnicitet
– og et sted, hvor den gode formidling er omdrejningspunktet.
Vi vil skabe et rum, der er inspirerende, lærerigt, hyggeligt og
rummeligt, og hvor børnene møder bøger, der spejler deres
egen situation eller giver et helt nyt perspektiv på tilværelsen.
Bøger, hvor der er plads til at fabulere og fantasere over både
sproget og verden – eller grine sammen og opleve fællesskabet. Og rummet er ikke kun hos os på biblioteket, vi kommer
også gerne ud til jer med fortællinger og oplæsninger, og vi
bringer bøgerne til døren, hvis det passer bedst ind i jeres
hverdag.
Læs mere om det hele her i folderen med spændende tilbud til
børn i førskole-alderen!
Læs også om, hvordan vi på biblioteket understøtter Den
styrkede pædagogiske læreplan med vores forskellige tilbud,
bl.a. Eventyrrejsen der dækker hele fem af seks læreplanstemaer.
Folderen her dækker hele 2022.
Konkrete tidspunkter for arrangementer som f.eks.
julefortællinger finder I løbende på www.hjbib.dk!

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 selvfølgelig 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 og vær opmærksom på evt. restriktioner pga covid-19
Udstil eller optræd på biblioteket
Bibliotekerne er populære udstillingssteder, for her kommer rigtig mange forbi og kigger. Hvis jeres børneinstitution eller gruppe 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.
2022

5

Biblioteket
bringer ud

0-6 år
- tilbud til
alle

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 bogposer 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.

Kontakt:

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

0-6 år
- tilbud til alle

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.
De nye sprogkufferter for de 1-4-årige
indeholder emnerne:
• Farvel sut – 2-4 år
• Pottetræning – 2-4 år
• Hverdagen – 1-3 år
• Dyr og natur – 1-4 år
• Frø & venner – 1-4 år
• Her er Plet – 1-3 år
• Gurli Gris – 2-5 år
De nye sprogkufferter for de 3–6-årige
indeholder emnerne:
• Her bor jeg – 3-6 år
• Familieforøgelse – 3-6 år
• Yoga, afspænding og massage – 3-6 år
• Hvordan ser der ud indeni? 3-6 år
• At blive væk – 3-6 år
• Den dag Leopold blev… 3-6 år
• Cirkus – 3-6 år
• Lov og orden – 3-6 år
• Naturen - pas godt på den – 3-6 år
• Farmand! 3-6 år

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

Dette tilbud har især fokus på:

HVER KUFFERT ER EMNE- OG ALDERSINDDELT

Bestilling og spørgsmål:

Ring til os inden for åbningstiden eller mail bestilling på
sprogkufferterne til bibboern@hjoerring.dk
2022
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Sprogstimulering
Emneposer

0-6 år
- tilbud til alle

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
Hver emnepose er pakket med chip, så det er hurtigt at
• Social udvikling
låne og aflevere den enkelte pose. I kan både bruge dem til
• Kommunikation og sprog
at støtte op om specifikke emner og som inspiration til ny
• Krop, sanser og bevægelse
læsning.
• Natur, udeliv og science
Læs mere og se indholdet i emneposerne på vores
• Kultur, æstetik og fællesskab
hjemmeside www.hjbib.dk

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

Hvordan:

Bestil og/eller hent på jeres lokale bibliotek
eller bestl det til levering i institutionen.

Spørgsmål:

Ring på 7233 4801 eller mail jeres bestilling til
bibboern@hjoerring.dk
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Sprogstimulering
Sprogstart

0-6 år
- tilbud til alle

Højtlæsning, leg og samtale styrker udviklingen af barnets sprog. Hos biblioteket har vi mange, målrettede 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 Sprogstarts-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:

Dette tilbud er særlig godt til:
Vuggestuer og børnehaver

Bestilling og spørgsmål:

Sprogstart 1-3 år til vuggestuer og dagplejer
Sprogstart 3-6 år til børnehaver
De 6 Sprogstarts-poser kan indgå i et intensivt sprogstimuleringsforløb på institutionerne. Et forløb, som afvikles
af pædagogerne efter grundig introduktion af biblioteket.
Vores bibliotekarer præsenterer, koordinerer og afslutter
sprogstartforløbet med jer pædagoger.

Dette tilbud har især fokus på:

HVER ENKELT POSE HANDLER OM ET EMNE
F.EKS. FØLELSER, SAMARBEJDE, KROP, OSV.

Ring til os inden for åbningstiden eller mail bestilling på
Sprogstarts-poserne til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Vi opretter en venteliste, hvis det bliver nødvendigt.
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Sprogstimulering
Sprogsporet

0-6 år
- tilbud til alle

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 guldgrube
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 - forslag til bøger

Sprogstimuleringen foregår i et tæt samarbejde
mellem jer i institutionerne og mange andre
parter. Det hele med barnet i centrum.

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

Information:

Se mere på www.sprogsporet.dk
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Børnebiffen

Nyt, gratis filmtilbud

3-7 år

Børnebiffen er et nyt film-tilbud med kortfilm til børneinstitutioner, børn og børnefamilier.

Børnebiffen.dk er skræddersyet til de 3-7-årige og indeholder pt. omkring 400 titler.
Ligesom på eReolengo GO! skal brugerne gå ind på sitet via deres bibliotekslogin. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange
film man kan se på Børnebiffen.dk.
Portalen Børnebiffen.dk er fyldt med flotte og stemningsfulde billeder fra de mange spændende film og er enkel og inspirerende for børnene at klikke rundt på – alene eller sammen med en voksen.
Alle filmene er valgt ud fra et princip om, at de skal være i øjenhøjde med børnene og passe til deres alder. Filmene er nøje
udvalgt over en årrække af Det Danske Filminstitut og rummer mange forskellige stilarter, udtryk og fortællinger. Der er også
lagt vægt på, at den kulturelle mangfoldighed er i centrum.
Børnebiffen.dk er udviklet i et samarbejde mellem Filminstituttet og DBC DIGITAL og vil løbende få tilført nye kortfilm.

2022
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2-sprogspakker
og billedordbøger

0-6 år
- tilbud til alle

Som noget nyt har biblioteket købt flere
to-sprogspakker, som består af danske og
arabiske pegebøger.
Som eksempel har vi Barbro Lindgrens bog ”Jeppes bold”
på dansk og arabisk. Materialerne kan lånes ved henvendelse til bibliotekerne.
Vi har også billedordbøger med arabiske, persiske, grønlandske, tyrkiske, kurdiske, tigrinske, franske og engelske
ord.

Bestilling og information:
Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 7233 4846

Dette tilbud har især fokus på:

SPROGLIGE KOMPETENCER - INTEGRATION
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Fortælling og leg
for og med de mindste

0-3 år
- tilbud til
dagplejere og
vuggestuer

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.

Dette tilbud er særlig godt til:
Dagplejere og vuggestuer

Tid og sted:

Dette tilbud har især fokus på:

SPROGLIGE KOMPETENCER - MUSIK - MOTORIK

Onsdage i juni og august 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.
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Fortællesjov
i vuggestuer

0-3 år
- tilbud til
vuggestuer

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.

Dette tilbud er særlig godt til:
Vuggestuer

Tid:

Tirsdag d. 1. og onsdag d. 2. november

Dette tilbud har især fokus på:

SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD
FÆLLESSKAB

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
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Bogdepoter til
dagpleje og legestue

0-3 år
- tilbud til
dagplejere

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.

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
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Juleoplæsning
for de helt små

0-3 år
– tilbud til
dagplejer og
vuggestuer

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!

Dette tilbud er særlig godt til:
Dagplejere og vuggestuer

Tid og sted:

Onsdag den 7., 14. og 21. december kl. 9.30
på Hjøring Bibliotek i ”Pejsestuen”.

Dette tilbud har især fokus på:

SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD
KONCENTRATION

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:

Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal pladser –
bestil billetter på www.place2book.com.
OBS: Billetter kan
Mød gerne op med nissehuer på!
først bookes
til august.

2022

16

Eventyrrejsen
5-6 år

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.
Eventyrrejsen foregår på de første 4 onsdage i marts måned, hvor de ældste børnehavebørn inviteres på en eventyrlig rejse.
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, rime o.lign.
Børnene bliver præsenteret for en masse forskellige eventyr, så både sanser, fantasi og samarbejde sættes i spil. Der er noget
for alle – både de modige og de forsigtige.
Invitationer til Eventyrrejsen udsendes i uge 7, og der bookes billetter udelukkende gennem billetsystem. Lån eventyrbøger til
forberedelse eller bestil en pose eventyrbøger til levering.

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

Dette tilbud er særlig godt til:
De ældste børnehavebørn

Hvordan og hvornår:

Dette tilbud har især fokus på:

ÆSTETISKE OPLEVELSER,
SPROGLIGE KOMPETENCER - FÆLLESSKAB

Børnehaven vil modtage en invitation
med beskrivelse af, 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
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Sjov historieoplæsning
”Sallys far”

3-6 år

Kom og hør historien om ”Sallys far”
på biblioteket.
Vi skal høre en historie om Sallys far af forfatteren Thomas
Brunstrøm.
Efter historien leder vi efter Sallys fars ting, som han har
glemt på biblioteket. Han har nemlig det problem, at han
bliver lidt glemsom, når han står med en hotdog i hånden.
En sjov oplevelse med en skør og gakket far, som de fleste
børn vil kunne genkende.

Dette tilbud er særlig godt til:
Børnehavebørn 3-6 år

Tid og sted:

På Hjørring Bibliotek på onsdage i april, maj, september og oktober
kl. 10-10.30
Hvis I ønsker at have et arrangementet på jeres lokale bibliotek,
skal I ringe eller maile og aftale nærmere. Hvis I ønsker flere hold,
kan dette også arrangeres efter aftale.

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:

Ring til Anders Thomsen på 7233 4816 eller mail til
anders.thomsen@hjoerring.dk

Dette tilbud har især fokus på:

SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD
FÆLLESSKAB
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Fortællesjov

Bogbissen og Bogvogteren

3-6 år
- tilbud til
børnehaver

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.

Dette tilbud er særlig godt til:
Børnehaver

Dette tilbud har især fokus på:

SPROGLIGE KOMPETENCER - DANNELSE - HUMOR

Tid:

Fortællesjov med ”Bogbissen og Bogvogteren” kan holdes hos jer
i børnehaven eller på jeres lokale bibliotek i 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
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Katten Katharina
på kultur-tur i Hjørring

Tag på Kultur-tur rundt i Hjørring og se på
kunstværker undervejs!
Katten Katharina er jeres guide.
Hun fortæller i folderen ”Kultur-tur med Katten
Katharina” om skulpturer og bygninger i midtbyen og sætter børnene i gang med sjove og
lærerige aktiviteter.

3-6 år
- tilbud til
børnehaver

Når I har kigget på tyrestatuen i Brinck Seidelinsgade, kan I
afslutte med fortællingen om Tyren Ferdinand på biblioteket og I kan deltage i en litteraturleg.

Folderen indeholder et bykort, og med kortet i hånden kan
jeres børnehave bevæge sig rundt på egen hånd i Hjørring
midtby, kigge på kunstværker og snakke om dem.

Tid:

Kontakt Charlotte Nielsen for at aftale et tidspunkt.

Sted:

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

Dette tilbud har især fokus på:

ÆSTETISKE OPLEVELSER MED FORSKELLIGE
KUNSTARTER - FÆLLESSKAB
- SPROGLIGE KOMPETENCER

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
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Lån en kuffert
om hjernen

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

3-6 år
- tilbud til
børnehaver

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.

Dette tilbud er særlig godt til:
Børnehaver

Dette tilbud har især fokus på:

SCIENCE - KROP - SANSER

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.
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Sprogfitness
5-6 år

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

Dette tilbud er særlig godt til:
De ældste i børnehaven

Tid og sted:

Dette tilbud har især fokus på:

MOTORIK, SPROGLIGE KOMPETENCER, ORDFORRÅD,
SAMARBEJDE

Fredag den 6. maj kl. 10 på Hjørring Bibliotek

Varighed:

Cirka 1,5 time.

Tilmelding:

Tilmelding senest den 15. april til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
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Små Synger Sammen
- tilbud til
børnehaver

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.

Dette tilbud er særlig godt til:
Børnehaver

Dette tilbud har især fokus på:

MUSISKE KOMPETENCER, FÆLLESSKAB

Tid og sted:

Torsdag den 8. september kl. 10 på Hjørring Bibliotek.

Varighed:

Cirka 40 min.

Tilmelding:

Til charlotte.nielsen@hjoerring.dk senest den 15. august.
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Sjov historieoplæsning
”Poulsens pirater”

4-5 år

Besøg os på biblioteket og hør en god historie!

Vi læser ”Poulsens pirater”, som netop er kommet i en ny udgave. Den handler om Knud, som opdager, at der bor pirater i hans
hus.
Når vi har læst bogen og snakket om bogen, går vi i det kreative hjørne og laver piratting.

Dette tilbud er særlig godt til:
Børnehavebørn 4-5 år

Tid:

Onsdage i november kl. 10.00–10.45

Dette tilbud har især fokus på:

KOMMUNIKATION, ÆSTETIK,
FÆLLESSKAB OG BEVÆGELSE

Sted:
Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 40 min.

Tilmelding:

Send en mail til charlotte.nielsen@hjoerring.dk
Spørgsmål - ring på 7233 4846
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Juleoplæsning
for børnehavebørn

3-6 år
- tilbud til
børnehaver

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!

Dette tilbud er særlig godt til:

Dette tilbud har især fokus på:

Børnehaver

Tid og sted:

Onsdage 7., 14. og 21. december kl. 10 på Hjørring Bibliotek

Varighed:
Ca. 30 min.

Tilmelding:

SPROGLIGE KOMPETENCER - ORDFORRÅD
KONCENTRATION

OBS: Billetter kan
først bookes
til august.

Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal pladser –
book en plads ved at skrive til gitte.larsen@hjoerring.dk
Bestilbilletter på www.place2book.com.
Mød gerne op med nissehuer på!
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Billedbøger

om forskellighed, mangfoldighed
og familieformer
Felicity Brooks
Den store bog om forskellighed

Annika Leone
Bare numser på stranden

Lars Daneskov
Æggedreng

Pauline Oud
Min familie, din familie

Alle mennesker er forskellige - heldigvis.
Billedbog, der hylder mangfoldigheden
og opfordrer børn og voksne til at anerkende og glæde sig over diversiteten.
For børn fra 5 år.
Forlag: Lamberth, 2021.

Villy skal starte i skole, og de andre har
papforældre, to mødre der har købt et
æg, et ekstra sæt forældre i et andet
land, eller endda en far, der er en donut
(donor). Villy har bare en far og en mor,
men han vil gerne være noget særligt
og ligesom alle de andre.
Højtlæsning for de 4-6-årige.
Forlag: Turbine, 2020.

Signe Fjord
Hvem henter mig?

Børnehavens nye computer er forvirret,
fordi der er så mange forskellige, der
henter børnene - ikke kun en mor og en
far. Alle børnene har forskellige familieformer, og det kræver en opdatering af
computersystemet, før den forstår dem
alle.
Billedbog for 3-5-årige.
Forlag: Saxo Publish, 2017.

3-6 år

Mira og familien er taget på ferie i
Italien, og far har fundet en helt
speciel strand, de skal besøge.
Sjov billedbog for nysgerrige børn
mellem 3 og 6 år.
Forlag: Carlsen, 2020.

Billedbog om din familie.
Hvad hedder du til efternavn?
Bor du i to huse? Eller er dine forældre
skilt? Hvordan fejrer I fødselsdage?
Har du to mødre?
Eller bor du kun hos sin far?
Familier kan være mange forskellge
ting, og de kan høre sammen på
mange måder.
For børn på 4-8 år.
Forlag: Turbine, 2021.

Ninka Reituu
Min helt egen supernavle

Er livet sjovere, når man er større?
Hvad skal man med tungen og
numsen?
Kan man være supertilfreds med
sin egen navle?
Om at være glad for den krop,
man har, og alt det, den kan.
Højtlæsning for 3-6-årige.
Forlag: Turbine, 2019.

Karla Nor Holmbäck
Vores fantastisk forskellige
familier

Billedbog med rimet tekst om nogle af
de mange måder, som man kan være
familie på, lige fra store plejefamilier
med 14 børn og ørkenfamilier til cirkusfamilier og bittesmå familier med hund,
datter og mor.
Højtlæsning for 4-6-årige.
Forlag: Høst & Søn, 2020.
2022
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Biblioteket

og den styrkede pædagogiske
læreplan
Når vi på biblioteket skaber arrangementer og
tilbud til jer i børnehaver, vuggestuer og dagplejer, så er vi opmærksomme på, at I arbejder
inden for rammerne af Den styrkede pædagogiske læreplan. Vi vil gerne inspirere og hjælpe
jer i arbejdet med læreplanens temaer.

Eventyrrejsen berører fem ud af seks læreplans-temaer:
• Kultur, æstetik og fællesskab:
Børnene bliver præsenteret for forskellige kunstarter
som litteratur, sang m.m.

Emneposer med billedbøger
Bibliotekets emneposer tager udgangspunkt i læreplanens
temaer. Hver emnepose indeholder fem billedbøger med
relation til et tema. Emneposerne kan bestilles og afhentes
eller leveres hos jer (se vores beskrivelse af dette tilbud).

• Kommunikation og sprog:
Aktiviteterne træner sprog og samtale med både
andre børn, pædagoger og bibliotekspersonale ved
hjælp af bl.a. rim og remser.

Boglister på Sprogsporet
Hjemmesiden Sprogsporet.dk indeholder aldersopdelte
boglister til hvert af de seks læreplans-temaer. En nem
måde for jer at få overblik over, hvilke bøger der findes – og
bøgerne kan reserveres direkte via hjemmesiden.
Arrangementer på biblioteket
Et eksempel på, hvordan bibliotekets tilbud bringer læreplanens temaer i spil, er arrangementet Eventyrrejsen.
Eventyrrejsen foregår hvert år i marts måned på vores hovedbibliotek i Hjørring.

• Krop, sanser og bevægelse:
Aktiviteterne giver mulighed for leg og involvering.

• Social udvikling:
Børnene indgår i forskellige sammenhænge og
fællesskaber i udforskningen af aktiviteterne.
• Personlig udvikling:
Eventyrrejsen inspirerer til det enkelte barns
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.

Her indretter vi biblioteket med udstillinger og aktiviteter,
der har relation til forskellige, kendte eventyr, og der er et
væld af oplæsninger og lege for børn i alderen 5-6 år.

Sammen skaber vi nye læringsforløb
Vi vil rigtig gerne ideudvikle på læringsforløb sammen med jer
– og gerne med udgangspunkt i læreplanens temaer.
Hvis I har en ide til forløb eller aktiviteter, vi kan udvikle på
sammen, så kontakt gerne Charlotte Nielsen på
charlotte.nielsen@hjoerring.dk
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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.

Hjørring Bibliotek
Østergade 30, 9800 Hjørring
Telefon: 7233 4800
Åbningstider med personale:
Mandag-fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-15
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Hirtshals Bibliotek
Hirtshals Bibliotek ligger i Det Gamle Rådhus,
sammen med bl.a. Borgerservice og lokalradioen.
Biblioteket har en fin og nyindrettet børneafdeling, hvor
indretningstemaet med hav og havn bl.a. kan ses på rutsjebanen, der er udformet som Hirtshals Fyr.
I er velkommen til at tage madpakkerne med og spise på
biblioteket.

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
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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.

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
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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 minder 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.

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
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Vrå Bibliotek
Vrå Bibliotek ligger i det nybyggede Vrå Skole
og Børnehus – et livligt hus med skole, institutioner og fritidstilbud under samme tag og masser 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 madpakker hos os.
Vrå Bibliotek bliver centrum for mange arrangementer til
børn i dagplejer, vuggestuer og børnehaver de næste par
år. Følg med i dette på hjbib.dk og i vores nyhedsmail til
dagtilbud!

Vrå Bibliotek
Idræts Allé 1, 9760 Vrå
Telefon: 7233 4880
Åbningstider med personale:
Mandag kl. 13-17.30
Tirsdag kl. 12-16
Torsdag kl. 13-17.30
Fredag kl. 10-15
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