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Onsdag 11. januar
Oplæg: Den første læsning
Vi præsenterer bøger til de allermindste og deres voksne og fortæller om Haderslev
Bibliotekernes tilbud af både fysiske og digitale materialer.

Onsdag 18. januar
Oplæg: Barnets sprog
Malene fortæller om den tidlige sprogudvikling, om kommunikationens betydning for
sprogudviklingen. Vi kan drøfte konkrete sproglege, der er vigtige for jeres barn. 

Onsdag 25. januar
Oplæg: Dagplejen
Dagplejen er et trygt sted at lege og lære - Denne dag er der mulighed for at høre mere
om Dagplejen som Dagtilbud og hvad Dagplejen kan tilbyde og hvordan jeres barn får den
bedste og mest trygge opstart. 

Onsdag 1. februar 
Oplæg: Ergoterapien
Ergoterapeut Camilla fortæller om barnets primære sanser, om hvordan disse stimuleres
gennem berøring, lege og lyde. Du vil også høre kort høre om dit barns mundmotoriske
udvikling.

Onsdag 8. februar 
Oplæg: Forældrekursus i tryghedscirkel
Dorte og AM fortæller om hvordan du kan styrke forståelsen af dit barn og 
hvordan du kan støtte en positiv udvikling hos dit barn.

Barselscafé Vojens er et hyggeligt og uformelt mødested,
hvor forældre med spædbørn/småbørn kan lære
hinanden at kende. Vi har arrangeret spændende og
relevante oplæg til jer og sørger for lidt godt til ganen.
Samme tidspunkt hver gang: kl. 10:00-10:45
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Onsdag 22. februar
Oplæg: Barnets sprog
Joan fortæller om den tidlige sprogudvikling, om kommunikationens betydning for
sprogudviklingen. Vi kan drøfte konkrete sproglege, der er vigtige for jeres barn. 

Onsdag 1. marts
Oplæg: Hvordan kan du stimulere dit barn motorisk? Sæt skub i udviklingen.
Fysioterapeut Dorte Holm. Vi kigger på de børn, som kommer denne dag.

Onsdag 8. marts
Oplæg: Sundhedsplejen om kosten 
Camilla fortæller om opstart af overgangskost og kost til 1-3 årige.

Onsdag 15. marts
Oplæg: Sprogudvikling
Laila fortæller om den tidlige sprogudvikling, om kommunikationens betydning for
sprogudviklingen. Vi kan drøfte konkrete sproglege, der er vigtige for jeres barn.

Onsdag 22. marts
Oplæg: Forældrekursus i tryghedscirkel
Dorte Yde og AM fortæller om hvordan du kan styrke forståelsen af dit barn og 
hvordan du kan støtte en positiv udvikling hos dit barn.

Onsdag 29. marts
Oplæg: Barnets Sprog
Joan fortæller om den tidlige sprogudvikling, om kommunikationens betydning for
sprogudviklingen. Vi kan drøfte konkrete sproglege, der er vigtige for jeres barn. 
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Sundhedscenter Vojens
Sundhedscenter Vojens er et center for dig, som har brug for tilbud indenfor

fx sundhed, netværk, bibliotek og psykologbehandling.
Tilbuddene er både kommunale og private.

 
 
 
 
 
 
 

Vojens Bibliotek
På biblioteket kan du fordybe dig på flere måder. Vi tilbyder en bred vifte af

tilbud, son vi stiller til rådighed for dig. Hos os kan du opleve litteraturen i
foredrag, debatter og aktuelle arrangementer. Men først og fremmest er vi

bøgernes verden. Det siger næsten sig selv.
 

se mere på haderslev.dk
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