
til børnehaver, vuggestuer og dagplejere



Sprogstart (både til dagpleje/vuggestue og børnehaver)
Sprogstart 1-3 år er målrettet dagpleje- og vuggestuebørn.

Sprogstart 3-6 år er målrettet børnehavebørn.

Sprogstart er et forløb bygget op af 6 Sprogstartsposer, som hver tager udgangs- 
punkt i billedbøger med forskellige temaer. Gennem leg med sproget får børn og 
deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. 

Et forløb er altså sprogarbejde i 6 uger i alt, hvor én pose er til én uges  
sprogarbejde. 

De 6 Sprogstartsposer, er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer  
og sprogpædagoger og der medfølger en grundig trin-for-trinmanual, der  
beskriver hvordan man helt konkret arbejder med Sprogstartsposerne. 

Kort sagt giver Sprogstart vores børn mulighed for at høre, gøre, røre og se ord i 
mange forskellige sammenhænge.

Sprogstartsforløbene kan reserveres direkte via vores hjemmeside eller ved  
henvendelse til Mette på imeln@rebild.dk

Sprogstund (vuggestue/dagplejer)
Tid til en Sprogstund?

På biblioteket har vi små emnekufferter, som vi gerne samler en lille børnegruppe 
om; sammen kigger vi ned i kufferten, læser en lille bog og snakker om de ting, vi 
finder. Aktiviteten varer omtrent 10 minutter, og er tænkt til fx dagplejegrupper, 
eller andre småbørnsgrupper i alderen 2-4 år, der er på besøg på biblioteket.

Du er altid velkommen til at spørge om der er tid til en sprogstund, når du møder 
vores personale; men hvis du gerne vil være sikker, så kan du skrive til Signe på 
isran@rebild.dk og aftale en sprogstund bare til jer. 



Fold-bogen-ud (børnehaver)
Fold-bogen-ud er et forløb for en børnehavegruppe. Ved 3 besøg på biblioteket 
møder børnene den gode fortælling og vi skal læse, tale, se film, lege og tegne ud 
fra et bestemt tema. 

Forløbet har sit udspring fra LæseLeg, som vi også bruger i SprogStart. 

Metoden giver mulighed for at dykke ned i et emne og lade børnenes fantasi gå 
på opdagelse. Vi snakker om mange forskellige ting, fx hvordan det lyder, når man 
snorker og vi ser fx også en film om en ært, der vokser. 

Varighed: ca. 40 minutter, antal børn: Max. 15 (Alder: 3-5 år)

Forløbet bookes ved henvendelse til Mette på imeln@rebild.dk

Bogbusbooking (alle)
Bogbussen er vores rullende bibliotek. Hver uge kører vi til 11 af de mindre byer i 
Rebild Kommune med et lille, men bredt udvalg af bøger, film og spil. 

Vi vil også gerne besøge jer. Vi besøger institutioner hver mandag, og I kan booke 
flere måneder i forvejen. 

Skal I arbejde med eventyr, vilde dyr eller noget helt tredje? Så kan vi pakke bussen 
med materialer efter jeres ønsker. Vi booker besøgene efter først til mølle-princip-
pet, og det er helt frit, om I vil booke et enkelt besøg ad gangen el¬ler flere på én 
gang. 

I booker bussen hos Sara på telefon 99 88 77 40 eller mail isalu@rebild.dk. 

Sara svarer også gerne på spørgsmål omkring booking. 

Vi glæder os til at besøge jer!



Bøger til alle!
Vi ser det som vores fineste opgave at under-
støtte børns læselyst og gøre litteraturen  
spændende og tilgængelig. 

At skabe overraskelser og formidle kulturelle 
aktiviteter, skabe nysgerrighed og lyst til at gå  
på opdagelse i litteraturen og lære mere.

Dyk ned i en verden fuld af ord og 
eventyr
På dit lokale bibliotek finder du et stort udvalg 
af bøger både med og uden tekst, som børn og 
voksne kan læse sammen. Vi har fingeren på 
pulsen i forhold til de nye børnebøger og står 
klar til at hjælpe med at finde det, der passer lige 
nøjagtig til jer.

Tænk os ind i jeres dagligdag
I kan fx booke en børnebibliotekar til at komme 
ud og holde et oplæg om nye bøger til et  
personalemøde, højtlæsning for børnegruppen 
eller noget helt andet.
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Kontakt os
hvis I har særlige ønsker, en god idé til et samarbejde eller spørgsmål. 

Skriv til bibliotek@rebild.dk

Bedste hilsener fra Jeanette, Mette, Sara & Signe


