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Velkommen til Haderslev Bibliotekernes tilbud
til dagplejere, vuggestuer og børnehaver
Læselyst starter med de små!
Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring
i såvel familie som dagtilbud. Derfor byder vi jer særligt velkomne på biblioteket.
I denne folder kan I gå på opdagelse i en række sjove aktiviteter, som vi har målrettet til jer: dagplejere, vuggestuer og
børnehaver i Haderslev Kommune. Så er det let og overskueligt at finde et tilbud, der passer til netop jer.
I kan til enhver tid komme forbi biblioteket og låne materialer, og vi hjælper gerne med specielle temaer eller litterær
sparring. I kan blive oprettet som institutionslåner.
Vi glæder os til at se jer!
Haderslev Bibliotekerne
Covid-19 forbehold!
Vær opmærksom på, at der på grund af Covid-19 kan forekomme ændringer eller særlige forbehold,
der skal tages i forbindelse med afvikling af de enkelte tilbud. Kontakt os gerne, så finder vi en løsning.
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Book et temabesøg
for dagplejere og vuggestuer
Vi vil meget gerne gøre jeres biblioteksbesøg til noget ganske særligt.
Vi har derfor tilrettelagt to temabesøg af ca. 30 min. varighed
med udgangspunkt i ”Den styrkede pædagogiske læreplan.”
Temabesøgene er opdelt efter farve, og kan indeholde sange, aktiviteter
og oplæsning afstemt efter børnenes alder.
Følgende temabesøg kan vælges:
Kultur, æstetik og fællesskab eller Sprog og kommunikation
Målgruppe:

Dagplejere og vuggestuer
Antal besøgende aftales fra gang til gang.

Tid og sted:

Besøget varer ca. 30 min.
Børnebiblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens
Foretrækker I besøget ude hos jer, finder vi også ud at det.

Tilmelding:

Kontakt Joan Meyer
mail jome@haderslev.dk tlf: 74347773

Book
et temabesøg for børnehaver
Vi vil meget gerne gøre jeres biblioteksbesøg til noget ganske særligt.
Vi har derfor tilrettelagt 5 temabesøg af ca. 30 min. varighed med udgangspunkt i ”Den styrkede pædagogiske læreplan.” Temabesøgene
er opdelt efter farve, og kan indeholde sange, aktiviteter og oplæsning
afstemt efter børnenes alder.
Følgende temabesøg kan vælges:
Krop, sanser og bevægelse Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab Sprog og kommunikation
Personlig og social udvikling
Målgruppe:
Tid og sted:

Børnehaver – Antal besøgende aftales fra gang til gang.
Besøget varer ca. 30 min.
Børneblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens
Foretrækker I besøget ude hos jer, finder vi også ud at det.

Tilmelding:

Kontakt Tanja Szaryk Hansen på
mail: tszh@haderslev.dk tlf. : 74347761

”Biblioteket
understøtter det
lille barns læselyst og læring”

Book
en højtlæsning
I er altid meget velkomne til at få en hyggestund på børnebiblioteket
med højtlæsning.
Hvis I er i gang med et tema, finder vi en eller flere bøger til oplæsning,
som kan passe ind. Det kan være alt fra pirater til prinsesser som venskab,
mobning og andet. Eller vi vælger en historie, som vi gerne vil dele med jer.
Målgruppe:

Dagplejere, vuggestuer og børnehaver

Tid og sted:

Besøget varer ca. 30 min.
Børnebiblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens
Foretrækker I besøget ude hos jer, finder vi også ud at det.

Tilmelding:

Kontakt Joan Meyer
på mail jome@haderslev.dk tlf.: 74347773
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”Leg, børnefællesskaber
og et bredt
læringsbegreb”

Book
en bibliotekar
Vil I høre om den nyeste børnelitteratur, dialogisk læsning eller
sparring i forhold til sprogstimulering stiller vi gerne op
til en forældreaften, et personalemøde eller noget helt tredje.
Dette er et tilbud til de voksne, der enten er personale eller forældre til
børn i 0-6 års alderen.
Målgruppe:

Voksne, personale, forældre

Tid og sted:

Efter aftale.
Børnebiblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens

Tilmelding:

TeamlederSusanne Dahl Jensen
mail sdal@haderslev.dk tlf.: 20434660
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Minibussen
Som dagplejer har du mulighed for at møde op på Minibussens
holdepladser og selv finde de bøger, du ønsker at låne.
Se Minibussens køreplan på www.haderslevbibliotekerne.dk
Målgruppe:

Dagplejere

Kontakt:

Solvejg Lavrsen
mail sola@haderslev.dk tlf.: 74347764

I er selvfølgelig også meget velkommen til at komme på besøg på jeres
lokale bibliotek og finde materialer sammen med jeres børn.

Lån materialer til vuggestuer
og børnehaver
Som daginstitution har I mulighed for at få et udvalg af materialer bragt
ud til højtlæsning eller emnearbejde.
Målgruppe:

Vuggestuer og daginstitutioner

Sted:

Materialerne bringes ud ca. 6 gange årligt.

Tilmelding:

Solvejg Lavrsen mail sola@haderslev.dk tlf.: 7434 7764
eller brug kontaktformularen på
www.haderslevbibliotekerne.dk/contact

I er selvfølgelig også meget velkommen til at komme på besøg på jeres
lokale bibliotek og finde materialer sammen med jeres børn.

Lån
en sprogkuffert
Vi har sammensat materialer og forslag til leg i en kuffert til sprogstimulering, som I sammen kan gå på opdagelse i. Måske skal I lege med rim og
remser eller Cirkeline. I kan også fortælle og lege med historien om ”De
tre Bukke Bruse”, ”Mariehønen Evigglad” eller ”Muldvarpen, der ville vide,
hvem der havde lavet lort på dens hoved”.
Målgruppe:

1-3 år og 3-6 år

Sted:

Sprogkufferterne er beregnet til hjemlån

Læs mere om sprogkufferterne og deres indhold her:
www.haderslevbibliotekerne.dk/sprogkuffert.
Du kan selv reservere kufferterne på haderslevbibliotekerne.dk
eller i appen Biblioteket

Sprogfitness
Sprogfitness er et sjovt, sprogstimulerende tilbud til børn. Til Sprogfitness
er der fokus på leg med sproget og kroppen. Legene i Sprogfitness er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og pædagogstuderende fra UCN Aalborg og bruges nu over hele landet. Grundtanken er, at sproget skal motioneres. Legene understøtter især kropslige
læringsstile, men stimulerer også samarbejde og sociale kompetencer hos
de deltagende børn. I kan finde legene på sprogsporet.dk.
Målgruppe:

Børnehavernes ældste børn - kommende skolebørn 5-6 år.

Tid og sted:

4. maj 2022 kl. 9-11 Gram Bibliotek, udendørs
5. maj 2022 kl. 9-11 Vojens Bibliotek, udendørs
6. maj 2022 kl. 9-11 Haderslev Bibliotek, udendørs

Tilmelding:

Senest 11. april 2022
Kontakt Joan Meyer
mail jome@haderslev.dk tlf.: 74347773

”Måltidet er som
situation oplagt
til at skabe
dialog”

Madpakkespisning
Har I brug for et sted, hvor I kan spise madpakker efter et besøg på
biblioteket, finder vi plads til det på et af bibliotekerne.
Målgruppe:

Dagplejen, vuggestuer, børnehaver

Sted:

Hele året på Gram, Haderslev og Vojens Bibliotek.

Tilmelding:

Kontakt dit lokale bibliotek.
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Børnebibliotekets
interaktive væg
Eventyrlandet er børnebibliotekets interaktive legevæg, som i sig selv
er flot og fantasifuld med masser af spændende eventyrvæsener - her
møder man prinsessen, dragen, heksen og trolden, riddere og
landsbybeboere, indianere og en masse forskellige dyr.
Med din tablet eller smartphone hentes appen Wikitude.
Væggen scannes, der åbnes op for det interaktive eventyrunivers og
væggen bliver “levende”.
Fortælleuniverset inspirerer børnene til selv at fortælle historier.
Eventyrlandet lægger også op til motorik og bevægelse.
Sted:

Haderslev Bibliotek

Sprogsporet
Sprogsporet.dk er folkebibliotekernes fælles indsats, som støtter
sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.
Opret en profil på sprogsporet.dk, så får du nyheder, værktøjer
og andet indhold tilpasset dig og din kommune.
Det gælder uanset, om du er forælder eller arbejder med børn og sprog.
Målgruppe:
Sted:

Børn i alderen 0-7 år og deres voksne
sprogsporet.dk

Sammen
skaber vi idéer
Vi vil rigtig gerne idéudvikle sammen med jer.
Hvis I har en idé til et forløb eller en aktivitet,
vi kan udvikle på sammen, så kontakt os for en snak om muligheder.
Kontakt:

Teamleder Susanne Dahl Jensen
mail sdal@haderslev.dk tlf. 20434660
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Kontakt

Haderslev Bibliotek

Bispebroen 3
6100 Haderslev
Tlf. 7434 7777

Gram Bibliotek

Stadionvej 15
6510 Gram
Tlf. 7434 7740

Vojens Bibliotek

Rådhuscentret 7
6500 Vojens
Tlf. 7434 7700

