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Nyt fra bestyrelsen:
Kian Kestler
Formand

Christine

På næste bestyrelsesmøde går vi i gang med at planlægge en studietur til Oslo til
efteråret og næste års BØFA konference er også på dagsordenen.
Hvis du kender et godt sted til konferencen, så skriv til os. Eneste krav er lige nu er,
at det er let at komme til med offentlig transport og at det er i Danmark.

Planlagte aktiviteter:

Christensen

2 spændende og aktuelle webinarer tilbydes alle medlemmer af
BØFA og andre interesserede:
22. marts kl. 9-10 ”Børn og unges digitale dannelse”
10. april kl. 9-10 ”Fremtidens kompetence er kritisk sans”
Henriette
Jensen

Begge afholdes af Camilla Mehlsen, forfatter til ”Teknologiens
testpiloter”
Tilmelding via BF`s hjemmeside

Præsentation af Camilla Mehlsen:
Direktør af Mehlsen Media med speciale i digitale børn og unge.
Pia
Nyberg

Tenna Hedegaard
Pedersen

Hun er en kritisk teknologioptimist og undersøger, hvordan vi kan bruge smart teknologi
på en "smart" måde. Hun holder foredrag om bl.a. digital dannelse og fremtidens kompetencer og rådgiver uddannelsesinstitutioner, fonde og organisationer om digitalisering.
Hun har i flere år skrevet om og undersøgt det digitale liv.
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Børnebogsmesse i Bologna
Vi glæder os over den store tilslutning til turen til Bologna d. 25. - 27. marts 2018.
”Bologna Children's Book Fair” er verdens ledende internationale bogmesse for
børne- og ungdomslitteratur. Messen varer en lille uge og arrangeres hvert forår i
universitetsbyen Bologna i Italien. Den blev afholdt første gang i året 1964 .
Vi vender tilbage med evaluering og oplevelser i næste nummer

DEL DIT BØRNEBIBLIOTEK:
Hillerød Bibliotek bakker op om dialogisk læsning i vuggestuerne:

Her kan du
finde os:

Inspireret af ”Mary Fondens Læseleg”, har vi udviklet færdige dialogiske læsekufferter
indeholdende alt materiale til dialogisk læsning.
Hver kuffert indeholder:
5 stk. bøger
5 stk. læseguides
5 stk. farvede stofposer med tilhørende
legetøj
I hver kuffert findes en oversigt over de 5 bøger,
hvilken farve pose der hører til hvilken bog, samt
en liste over det legetøj, der hører til hver titel.
Lækkert, overskueligt og som et brugbart værktøj for den enkelte pædagog i en travl hverdag.
Mere information: Pia Nyberg, pnyb@hillerod.dk
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