
 

 

  

Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev 

Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen. 

Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og håber at få input 
og gode ideer fra jer medlemmer. 

Nyhedsbrev 

Hvad arbejder vi med lige nu: 

Generalforsamling 

Temadag 

Facebook 

Vi er nu  678 medlemmer i vores Facebook grupper  og  vi synes at det kører 

super godt. Ros til alle for at være så hjælpsomme :-) 

Instagram 

Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan 

være interessant for andre børnebibliotekarer.  

Andre nyheder: 

Her kan du finde os: 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

Anine Kaas 
Formand 

Christine 
Christensen 

Kian Kestler Tenna Hedegaard 
Pedersen 

 

Vi arbejder i øjeblikket på en temadag til foråret med arbejdstitlen  

”Børnebibliotekarens mange kasketter” 

Mere information følger—så hold øje med Facebook gruppen og bloggen. 

Gæste skribenten 

Et frit fælles børneunivers tegnet af Jan Kjær 
Få fri adgang til en bred vifte af nyttige materialer og værktøjer på 
www.biblioteksbanden.dk efter samme udviklingsmodel som gjorde Linux 
populært – vi udvikler det vi har brug for, så det kan deles! 

Biblioteksbanden vil skabe et spændende univers med bibliotekshelte som 
børn kan relatere til og værktøjer som børnebibliotekaren frit kan bruge til at 
skabe endnu bedre bibliotekstilbud.  

Mød f.eks. ”Muskel Mads” som har opnået vældig styrke af at slæbe poseful-
de af tegneserier og fodboldbøger med hjem eller den mørke hemmeligheds-
fulde ”Arkivaren” og pigerne Silke og SpeedReader, hver med deres særlige 
styrker. Biblioteksbanden er relevant for professionelle der arbejder med kul-
tur & læring for børn. De fleste materialer der udarbejdes må bruges frit og 
viderebearbejdes. Brug eks. stjernelæser-plakaten til biblioteksintroduktio-
nen, print flag, vimpler og bogmærker eller brug den kuraterede og små-
børnsvenlige startside på computerne i børnebiblioteket. Brug Biblioteksban-
den aktivt i samarbejdet med læringscentrene og opnå fordele af, at i deler 
et fælles univers med børnene.  

Har du selv materialer eller værktøjer du gerne vil dele under det fælles bør-
nebrand er de selvfølgelig meget velkomne. Ligesom du også er velkommen 
på projektets facebookside. 

En del af Biblioteksbanden er allerede tilgængeligt nu, men de rigtig fede 
ting, som eks. Jan Kjærs illustrationer af figurerne og universet de lever i, 
kræver udviklingsmidler fra kulturstyrelsen. Disse midler er søgt i et samar-
bejde med de deltagende biblioteker. Opnår projektet udviklingsstøtte, vil der 
blive udsendt materialekasser til interesserede. 

Biblioteksbanden består af fem figurer der hver appellerer til en bestemt 
børnetype. Biblioteksbanden er opfundet af Thomas Smedebøl og teg-
nes af Jan Kjær, som i 2016 modtog forfatterprisen af Kommunernes 
Forening for Pædagogiske Læringscentre. Jan Kjær har udgivet mange 
populære børnebøger, har konceptudviklet for LEGO og er kendt for 
sine tegneworkshops. 

Glædelig jul og godt nytår 

Vi holder generalforsamling torsdag d. 6. April 2017 kl. 16 på KulturØen i 
Middelfart. 
Dagsorden og program vil blive offentligt gjort her og på BØFA’s Face-
book gruppe. 
Forslag til ændring af BØFA’s vedtægter skal sendes til bestyrelsen på 
mail senest 6. januar 2017. 
Øvrige forslag skal også sendes på mail til bestyrelsen senest 2. februar 
2017. 
 
Hvis du eller en du kender har lyst til at komme med i bestyrelsen så send 
os endelig en mail - vi vil rigtig gerne have flere med. 

Bestyrelsen siger tak til Lars for samarbejdet - han har valgt at forlade besty-

relsen af personlige grunde. 

Flere juleløjer 

http://www.boefa.dk/
https://instagram.com/boefa/
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
mailto:boefabestyrelse@gmail.com
http://www.biblioteksbanden.dk
http://www.facebook.com/biblioteksbanden
http://elfyourself.com?mId=69668591

