
Efterår 2020 
Aktiviteter for børn i dagtilbud 



Velkommen
Aarhus Bibliotekerne udbyder i efteråret 2020 en række 
aktiviteter målrettet børn i dagtilbud. 

Vi har sammensat et katalog for de 0-6 årige med en bred 
vifte af aktiviteter, der kan være med til at understøtte det 
pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. 

De forskellige aktiviteter tager udgangspunkt i gode 
fortællinger, hvor børnene er aktive medspillere. Der er 
fokus på børnenes fantasi, sprog, leg og bevægelse, når 
I besøger os. Samtidig er en udflugt med dagplejen eller 
institutionen en oplagt mulighed for at give børnene en 
relation til deres lokale bibliotek.  

Dette efterår har vi f.eks. fokus på temaet ”Vores natur” i 
anledningen af Naturens år 2020, og igen i år afholder Aar-
hus Bibliotekerne den internationale børnelitteraturfestival 
ALBUS fra 12.-15. november, så vær også opmærksom på 
arrangementer for dagtilbud i den forbindelse.

Praktisk information 
Kom gerne i god tid, så børnene kan få brændt krudt af, 
inden vi går i gang. Efter aktiviteten kan I spise medbragt 
mad, og børnene kan lege og udforske biblioteket. De 
forskellige bibliotekers placering og kontaktoplysninger 
kan I finde her.

Målgruppe og booking fremgår af de enkelte aktiviteter 
i kataloget. Herfra er der links til yderligere information 
om tilmelding. Eventuelle afbud meldes i god tid – gerne 
senest 3 dage inden besøget.

Hvis I har generelle spørgsmål til aktiviteterne, kan I kontakte: 
Annie Christensen, ach@aarhus.dk.

Vi glæder os til at se jer.

Marie Østergaard
Chef for Aarhus Bibliotekerne

https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/kultur-og-oplevelser/biblioteker/
mailto:ach%40aarhus.dk?subject=


Covid19 har berørt vores samfund på mange måder,  
og for planlægningen af aktiviteterne har det betydet  
en vis usikkerhed ift. afholdelse, forsamlingsstørrelser  

og aktiviteter, hvor der bruges fælles udstyr. 

Vi overholder naturligvis de gældende retningslinjer  
og arbejder for, at aktiviteterne kan gennemføres på  

den mest optimale måde.
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Indhold

Sanglege med Vibeke Skou
Målgruppe: 1½-3 år

Tidspunkt/tilmelding:
Sabro Bibliotek
Onsdag 2. september kl. 10.00-11.00

Tilst Bibliotek
Torsdag 10. september kl. 10.00-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Sabro Bibliotek og Tilst Bibliotek

Indhold:
Vi inviterer musikpædagogen Vibeke Skou på besøg for at lave sanglege 
med os. Denne gang er målgruppen de helt små: vuggestue- og dagpleje-
børn. Vibeke har kufferten fuld af rasleæg, flyvende tørklæder, handske
dukker og meget mere, og alle går herfra med højt humør og hænder og 
fødder godt rystet igennem. 

https://www.aakb.dk/bibliotek/25/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sanglege-med-vibeke-skou-0
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Indhold

Små Synger Sammen
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Torsdag 10. september kl. 9.30-10.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Dokk1, Æsken

Indhold:
Små Synger Sammen er en stor årlig fælles sangdag for alle førskolebørn  
i Danmark. 

Børnebiblioteket inviterer daginstitutioner til en samlet Små Synger Sammen-
formiddag. Sammen skal vi synge rundt om klaveret, rime og lytte. 

Forberedelse:
Institutionerne opfordres til at øve sangene hjemmefra, så alle kan synge med. 

Læs mere om Små Synger Sammen her.

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/smaa-synger-sammen
https://sangglad.dk/smaa-synger-sammen/
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Indhold

Indhold:
Kom og syng, dans og spil dig glad sammen med Vibeke Skou fra Favrskov 
Musikskole.

Vibeke er musikpædagog og elsker sanglege og børn. Hun har kufferten 
fuld af rasleæg, flyvende tørklæder, handskedukker og meget mere. Alle går 
herfra med højt humør og hænder og fødder godt rystet igennem.

Vibeke og Rasledillen
Målgruppe: 3-5 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 9. september kl. 9.30-10.15

Tilmelding nødvendig

Sted: Gellerup Bibliotek

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/vibeke-og-rasledillen
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Indhold

BongoBjørne og SalsaSlanger
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Fredag 2. oktober kl. 10.00-10.45

Tilmelding nødvendig

Sted: Dokk1, Æsken

Indhold:
Vi skal på tur gennem junglen og være stærke BongoBjørne, dansende Salsa-
Slanger og frække aber.

Velkommen til en musikalsk bevægelses – og legeworkshop!
Vi skal på tur, hvor vi er de dyr, vi møder. Musikken understøtter bevægelser-
ne og fantasien. Det centrale er bevægelsesglæde og samvær understøttet 
af rytmer, sang og musik. 

Jeanette Arp er blandt andet uddannet musiker, rytmik- og danselærer og 
har undervist børn i 20 år, mens Jesper Nørløv er uddannet fra Det Rytmiske 
Musikkonservatorium.

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/bongobjoerne-og-salsaslanger
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Indhold

Fra morgenmad til skumbad
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 21. oktober kl. 10.00-10.45

Tilmelding nødvendig

Sted: Dokk1, Æsken

Indhold:
Kom med til Musikflyverens koncertshow Fra morgenmad til skumbad,  
hvor vi gennemlever en hel dag i et barns liv - fra vi vågner til vi går i seng. 
Gennem sang og bevægelse skal vi stå op, kigge på vejret, cykle afsted, tage 
på eventyr, bade, få historie, sige godnat og meget mere. 

Til koncerten bliver sangene ledsaget af tegninger, der understøtter  
sangenes historier og bidrager til en helhedsoplevelse med musik, billede  
og bevægelse.

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/musikflyveren
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Indhold

Fællessang for daginstitutioner
Målgruppe: 5-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 3. november kl. 9.30-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Dokk1, Æsken

Indhold:
Børnebiblioteket inviterer til en fælles sangformiddag for de ældste børn i 
daginstitutionerne. 

Sammen skal vi lave artefakter, lytte til en fortælling og selvfølgelig synge. 
Temaet for dagen er: Naturen.   

Forberedelse:
Institutionerne får tilsendt sangene, når de er meldt til. Så der er mulighed for 
at øve sangene inden.  

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/faellessang-for-daginstitutioner
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Indhold

Insektbiblioteket
Målgruppe: 5-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Dato og tidspunkt aftales ved tilmelding. 

Anne Byriel, cbyan@aarhus.dk

Sted: Viby Bibliotek

Indhold:
Vi skal læse bøger om insekter, snakke om hvad insekter kan, og så skal vi 
bygge insektfælder, så vi kan komme helt tæt på de små dyr. Målet er at 
børnene gennem kreative aktiviteter, sanselige lege og historier skal blive 
bekendt med de mest almindelige insekter og deres betydning for naturen. 

Forløbet er todelt. Første gang inviteres I ind på biblioteket og efterfølgende 
besøger vi jer.

mailto:cbyan@aarhus.dk
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Indhold

Naturvidenskabelig rejse
Målgruppe: 5-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Dato og tidspunkt aftales ved tilmelding. 

Nina Tønder, tnis@aarhus.dk 

Sted: Dokk1, Børnelab

Indhold:
Vi skal sammen på en naturvidenskabelig rejse, hvor vi skal bruge vores egne 
kroppe, lave eksperimenter, lære, undres og være nysgerrige.

Workshoppen styrker børnenes interesse og glæde ved naturvidenskab og 
inspirerer dem til selv at finde svar på spørgsmål.

mailto:tnis@aarhus.dk
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Indhold

Limfjordsmuseet rykker ud
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Torsdag 17. september kl. 10.00-11.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Lystrup Bibliotek

Indhold:
Limfjordsmuseets naturvejleder Tine Pedersen tager lidt af Limfjorden med 
ind på Lystrup Bibliotek. Hun vil vise nogle af de små dyr, der svømmer rundt 
ude i fjorden så alle bliver klogere på, hvad der sker i den verden, der ofte er 
lidt skjult, når vi går rundt oppe på stranden. Hun fortæller også historien om 
en lille rødspætte. 

Billetter kan bestilles fra 17. august.

https://www.aakb.dk/bibliotek/21/arrangementer/2
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Indhold

Mostedag for børnehaven
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 15. september kl. 9.30-10.30
Fredag 18. september kl. 9.30-10.30
Torsdag 24. september kl. 9.30-10.30
Fredag 25. september kl. 9.30-10.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Risskov Bibliotek

Indhold:
Kom med biblioteket i haven og most æbler. Der er plads til 10 børn. 

Har I selv æbler i børnehaven eller har været ude at samle så medbring gerne.

https://www.aakb.dk/bibliotek/11/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/11/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/11/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/11/arrangementer/2
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Indhold

Naturligvis – film og naturværksted
Målgruppe: 3-7 år

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 13. oktober kl. 10.00-12.00
Onsdag 14. oktober Kl. 10.00-12.00
Torsdag 15. oktober kl. 10.00-12.00

Tilmelding ikke nødvendig

Sted: Gellerup Bibliotek

Indhold:
Det er efterårsferie. Bladene skifter farve, hele naturen gør sig klar til en 
pause, og det er blevet koldt. Men der er stadig masser af naturoplevelser 
at hente inde i varmen. Vi ser naturfilm sammen kl. 10 og arbejder efter
følgende videre i det åbne naturværksted. Vi vælger film, som alle passer  
til børn i alderen 3 til 7 år. 
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Indhold

Kærlighed
Målgruppe: 3-5 år

Tidspunkt/tilmelding:
Bavnehøj Bibliotek 
Onsdag 23. september kl. 10.00-10.35

Solbjerg Bibliotek 
Torsdag 24. september kl. 10.00-10.35 

Tilmelding nødvendig

Sted:
Bavnehøj Bibliotek og Solbjerg Bibliotek

Indhold:
Teaterforestilling for børn.

Med afsæt i den poetiske børnebog KÆRLIGHED af Max Velthuijs præsente-
res det yngste publikum for en humoristisk, rørende og vis fortælling om, at 
kærligheden ingen grænser kender. 

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/kaerlighed
https://www.aakb.dk/bibliotek/17/arrangementer/2
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Indhold

Cirkusforestilling
Målgruppe: 4-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 29. september kl. 10.00-10.45

Tilmelding nødvendig 

Sted: Åby Bibliotek

Indhold:
Cirkusforestilling med Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus. 

Kom og oplev cirkus med din børnehave. Forestillingen byder på jonglering, 
balance, lidt magi og meget snak og underholder alle børn og de fleste voks-
ne. Efter forestillingen får publikum selv lov til at prøve kræfter med jongle-
ring, balance, stylter, diabloer og meget andet. 

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/cirkusforestilling
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Indhold

At være for lille – teater for de yngste
Målgruppe: ½-4 år

Tidspunkt/tilmelding:
Risskov Bibliotek 
Tirsdag 20. oktober kl. 9.30-10.00

Trige Kombi-Bibliotek 
Torsdag 22. oktober kl. 9.00-9.30 
Torsdag 22. oktober kl. 10.15-10.45

Tilmelding nødvendig

Sted:
Risskov Bibliotek og  
Trige Kombi-bibliotek

Indhold:
Syddjurs Egnsteater spiller forestillingen At være for lille.

Livet kan være lidt svært, når man er for lille til at være sammen med de store. 
Især for Kylling, som er den eneste kylling i hønsegården. Men han folder sine 
vinger ud og sprudler, da den voksne Pia tager ham op på sit skød. Det er 
historien om en fræk og sjov kylling, som de små kan se sig selv i.

https://www.aakb.dk/bibliotek/11/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2
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Indhold

Kif kaf kuffert
Målgruppe: 2-4 år

Tidspunkt/tilmelding:
Gellerup Bibliotek
Onsdag 18. november kl. 9.30-10.10

Skødstrup Bibliotek 
Fredag 2. oktober kl. 9.30-10.10

Tilmelding nødvendig

Sted:
Gellerup Bibliotek og Skødstrup Bibliotek

Indhold:
Oplev Børnekulissens musikalske teaterleg Kif kaf kuffert, hvor vi fortæller 
små historier gennem krop, sang, bevægelse og drama. Børnene møder 
hunden Banjo, som inviterer dem ud på gulvet gennem sang, krop, mimik og 
leg med ord og tal. 

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/kif-kaf-kuffert-musikalsk-teaterleg
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/kif-kaf-kuffert
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Indhold

Musen, der ikke ville spises
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Torsdag 19. november kl. 10.00-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Tilst Bibliotek

Indhold:
Teateret Aktanten opfører en teaterforestilling om den lille nysgerrige mus, 
der godt kan lide ost. En dag vil den finde ud af, hvad alle de andre dyr på 
gården godt kan lide. 

Det hele går meget godt, indtil den lille mus møder katten! Historien fortælles 
med humor og musik i tæt samspil med publikum, der med sang og bevægel-
se leger, at de er dyrene som musen møder på sin vej. 

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/musen-der-ikke-ville-spises-0


Vores natur
Biblioteker i hele landet sætter spot på naturen 

hele efteråret sammen med DR og Danmarks 
natur- og friluftsorganisationer i anledningen af 

Naturens år 2020.

I Bibliotekerne i Aarhus kan både store og små  
vælge mellem en kakofoni af arrangementer, hvor 

naturen enten er omdrejnings- eller udgangs-
punktet. Der er mulighed for at arbejde med  

hæn derne, hovedet eller at nyde forunderlige  
fortællinger om naturens skabninger.   

Find alle arrangementerne om Vores natur  
på bibliotekernes hjemmeside eller i appen.



ALBUS
– international børnelitteraturfestival

Dokk1
12.-15. november
3-6 år

På ALBUS festival er børnene helt i front, og vi hylder skrive-
glæde, læseglæde og fælles oplevelser med litteratur. Der vil 
være spændende aktiviteter til både børnehavebørn, skole-
klasser og familier. Programmet præsenterer det bedste inden 
for dansk og nordisk børnelitteratur – krydret med besøg af 
forfattere og illustratorer fra andre dele af verden. 

Hold øje med festivalens hjemmeside: 
https://www.aakb.dk/temaer/albus-festival
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Indhold

Leg og lær
– med de store kunstnere

Målgruppe: 4-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 19. august kl. 9.30-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Gellerup Bibliotek

Indhold:
Vi stifter bekendtskab med én af verdens mest anerkendte kunstnere og  
lærer om kunst på en legende måde. Specielt arbejder vi med linjer, former 
og farver og sammen laver vi en fin udstilling til børnebiblioteket.

Værkerne kan afhentes efter endt udstilling på biblioteket og tages med til 
institutionen. 

Børnene lærer om former, farver og linjer samt at bruge det i deres egne 
værker. Vi arbejder med det legende i kunsten og at acceptere det  
uperfekte og skæve.  

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/leg-og-laer-med-de-store-kunstnere
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Indhold

KREA med Ole Lund Kirkegaard
– og alle de andre rødder

Målgruppe: 5-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Mandag 7. september kl. 9.30-11.00
Tirsdag 15. september kl. 9.30-11.00
Onsdag 16. september kl. 9.30-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Dokk1, Børnelab

Indhold:
Vi fejrer, at Ole Lund Kirkegaard i år ville være fyldt 80 år. Vi dykker ned i  
hans fantasifulde univers og stifter bekendtskab med nogle af hans finurlige 
historier og personlighederne i dem. Sammen skaber vi herefter kreative 
værker, der har rødder i fortællingen.

Værkerne udstilles på Dokk1 til og med efterårsferien, hvor de vil indgå i et 
større tema med udstillinger og arrangementer om Ole Lund Kirkegaard og 
hans forfatterskab.

Forberedelse:
Der kan med fordel læses nogle af Ole Lund Kirkegaards bøger højt for 
børnene inden. Det er dog ikke en nødvendighed for at kunne deltage i 
arrangementet.

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/krea-med-ole-lund-kirkegaard-og-alle-de-andre-roedder
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/krea-med-ole-lund-kirkegaard-og-alle-de-andre-roedder-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/krea-med-ole-lund-kirkegaard-og-alle-de-andre-roedder-1
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Indhold

Film for de yngste
Filmene vises i tidsrummet  
kl. 10.00-10.30

Dokk1 / 3-6 år
Onsdag 16. september
Onsdag 28. oktober
Onsdag 18. november
Onsdag 9. december

Tilmelding nødvendig

Harlev / 2-5 år
Mandag 28. september 
Mandag 26. oktober 
Mandag 30. november 

Tilmelding ikke nødvendig

Tranbjerg Bibliotek / 4-6 år
Onsdag 23. september

Tilmelding nødvendig  

Åby Bibliotek / 2-5 år
Tirsdage 1. september 
Tirsdag 6. oktober
Tirsdag 3. november 
Tirsdag 1. december 

Tilmelding ikke nødvendig

Indhold:
Kom med ind i børnebiblioteket, når vi 
viser små, søde, sjove og skøre film på 
det store lærred.

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-76
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-74
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-75
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-69
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-77
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Indhold

Film og fortællinger
Bavnehøj Bibliotek / 4-5 år
Mandag 7. december kl. 10.00-10.45
Tema: Jul
Onsdag 9. december kl. 10.00-10.45
Tema: Jul

Tilmelding nødvendig 

Gellerup Bibliotek / 2-5 år
Onsdag 2. september kl. 9.30-10.00 
Tema: Mod 
Onsdag 7. oktober kl. 9.30-10.00 
Tema: Natur – ud i det grønne
Onsdag 4. november kl. 9.30-10.00 
Tema: Larm og lyde
Onsdag 2. december kl. 9.30-10.00 
Tema: Venskab

Tilmelding ikke nødvendig

Viby / 3-6 år
Oktober og november – dato og  
tidspunkt aftales ved tilmelding. 

Anne Byriel, cbyan@aarhus.dk

Tilmelding nødvendig

Indhold:
Kom og nyd en hyggestund på biblio-
teket, hvor vi udforsker et tema både i 
film og fortællinger.

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-og-fortaellinger-8
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-og-fotaellinger
mailto:cbyan@aarhus.dk
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Indhold

Popcorn Time – film for de mindste
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Torsdag 20. august kl. 10.00-10.45
Torsdag 24. september kl. 10.00-10.45
Torsdag 22. oktober kl. 10.00-10.45
Torsdag 19. november kl. 10.00-10.45
Torsdag 17. december kl. 10.00-10.45

Tilmelding nødvendig

Sted: Hasle Bibliotek

Indhold:
Vi viser super sjove, lærerige og livsbekræftende film for børn i børnehave
alderen. Og selvfølgelig er der popcorn til.

https://www.aakb.dk/bibliotek/8/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/8/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/8/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/8/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/8/arrangementer/2




Aktiviteter for børn i dagtilbud Leg med ord 51

Indhold

Ordbanko
Målgruppe: 3-5 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 7. oktober kl. 10.00-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Tilst Bibliotek

Indhold:
Kom og oplev højtlæsning på en helt ny måde – vi spiller Ordbanko!
Hvert barn får en bingoplade med billeder fra historien, og når historien er 
læst til ende, er der garanti for fuld plade til alle.

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/ordbanko




Aktiviteter for børn i dagtilbud Leg med ord 53

Indhold

Sprogfitness
Målgruppe: 3-7 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 21. oktober kl. 9.30-10.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Gellerup Bibliotek

Indhold:
Det er sjovt at lege med sproget, og så bliver man klog af det! 
Vi hopper, leger og danser med rim, tal, ord og bogstaver. 
Kom og brug en sjov og hyggelig formiddag sammen med os.

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/sprogfitness




Aktiviteter for børn i dagtilbud Leg med ord 55

Indhold

Lyd-ORDbanko
Målgruppe: 5-7 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 4. november kl. 10.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Sabro Bibliotek

Indhold:
Kom og lyt til en masse rim og remser. Men husk at holde øje med, om de 
afspillede lyde fra historien, passer til billederne på din bankoplade.

https://www.aakb.dk/bibliotek/sabro/arrangementer




Aktiviteter for børn i dagtilbud Leg med ord 57

Indhold

Rimbanko
Målgruppe: 4-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 16. december kl. 9.30-10.15

Tilmelding nødvendig

Sted: Gellerup Bibliotek

Indhold:
Har du pladen fuld af rim og remser, så mød op på Gellerup bibliotek.

Vi leger med ord, rim og remser på en sjov måde.

https://www.aakb.dk/arrangementer/dagtilbud/rimbanko




Aktiviteter for børn i dagtilbud Dit bibliotek 59

Indhold

Dagplejebørn på biblioteksbesøg
Målgruppe: 0-3 år

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 29. september kl. 9.30
Fredag 2. oktober kl. 9.30
Torsdag 8. oktober kl. 9.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Trige Kombi-bibliotek

Indhold:
Kom og besøg dit bibliotek. Vi viser jer biblioteket, læser en bog og rimer og 
remser. 

https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2




Aktiviteter for børn i dagtilbud Dit bibliotek 61

Indhold

Book en bibliotekar
– børnehaveudgave

Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 3. november kl. 9.30-10.30
Tirsdag 10. november kl. 9.30-10.30
Tirsdag 17. november kl. 9.30-10.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Højbjerg Bibliotek

Indhold:
Vi tilpasser besøget til jer!
 
Måske skal vi læse en bog og klippeklistre, eller se en film og spise madpak-
ker eller noget helt tredje.
 
Hvis i arbejder med et særligt emne, kan vi også tilpasse besøget til det og 
pakke en pose med dejlige bøger, I kan låne med hjem bagefter. 
 
6 børn og 1 voksen kan deltage pr. gang. 

https://www.aakb.dk/bibliotek/24/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/24/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/24/arrangementer/2




Aktiviteter for børn i dagtilbud Dit bibliotek 63

Indhold

Bibliotekarens yndlingshistorier
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 12. august kl. 10.00-10.45
Onsdag 2. september kl. 10.00-10.45
Onsdag 7. oktober kl. 10.00-10.45
Onsdag 4. november kl. 10.00-10.45
Onsdag 2. december kl. 10.00-10.45

Tilmelding ikke nødvendig

Sted: Hasle Bibliotek

Indhold:
Kom og hør med når bibliotekaren dykker ned i billedbogskrybberne og 
læser højt af sine yndlingshistorier.





Aktiviteter for børn i dagtilbud Dit bibliotek 65

Indhold

Find Holger på biblioteket
Målgruppe: 3-6 år

Tidspunkt/tilmelding:
Mandag 7. december kl. 10.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Sabro Bibliotek

Indhold:
Holger elsker at besøge nye steder. Desværre glemmer han ofte sine ting. Så 
vi håber, I vil hjælpe os med at finde alt det Holger har tabt inde på biblioteket.

https://www.aakb.dk/bibliotek/25/arrangementer/2




Aktiviteter for børn i dagtilbud Få besøg 67

Indhold

Højtlæsning i dagplejen
Målgruppe: 0-3 år

Tidspunkt/tilmelding:
Torsdag 10. september kl. 9.30
Fredag 11. september kl. 9.30
Tirsdag 15. september kl. 9.30

Tilmelding nødvendig

Sted: Trige Kombi-Bibliotek    

Indhold:
Børnebiblioteket rykker ud. Vi kommer og læser op for de helt små i jeres 
legestue. Vi skal også synge, rime og remse.

https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2
https://www.aakb.dk/bibliotek/19/arrangementer/2




Aktiviteter for børn i dagtilbud Jul på biblioteket 69

Indhold

Juletræets hemmelighed
Målgruppe: 2-5 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 9. december kl. 10.00-10.40

Tilmelding nødvendig

Sted: Viby Bibliotek

Indhold:
Randers Teater besøger Viby Bibliotek og julehygger med en sød jule-
forestilling.

Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. 
Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af histori-
en om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn.

https://www.aakb.dk/bibliotek/9/arrangementer/2




Aktiviteter for børn i dagtilbud Jul på biblioteket 71

Indhold

Juletræet er klar til pynt
Målgruppe: 3-4 år

Tidspunkt/tilmelding:
Onsdag 9. december kl. 10.00-11.00

Tilmelding nødvendig

Sted: Tranbjerg Bibliotek

Indhold:
Vores flotte juletræ er ankommet, men fryser noget så frygteligt. Det mangler 
nemlig pynt for at få varmen og komme i julehumør – vil du hjælpe os? 

Vi har lidt pynt her på biblioteket, men du må gerne tage noget med, som 
du selv har lavet. Vi hører julemusik og danser om træet, og der vil være lidt 
julegodter.

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/juletraeet-er-klar-til-pynt




Aktiviteter for børn i dagtilbud Jul på biblioteket 73

Indhold

Den store julejagt
Målgruppe: For alle

Tidspunkt/tilmelding:
Tirsdag 1. december kl. 10.00-18.00
Tirsdag 8. december kl. 10.00-18.00
Tirsdag 15. december kl. 10.00-18.00
Tirsdag 22. december kl. 10.00-18.00

Tilmelding ikke nødvendig

Sted: Gellerup Bibliotek

Indhold:
1. december og de følgende tirsdage indtager nisserne biblioteket. Nisserne 
har gemt sig overalt i børnebiblioteket. Kom og vær med til at finde dem. Hvis 
du finder alle nisserne, så er der en lækker, lille præmie til dig. Det er gratis at 
deltage og alle er velkomne.



ITK 2020.06


