
Nyt fra bestyrelsen: 
På  generålforsåmlingen vår 
der vålg til bestyrelsen og 
der blev der vålgt 2 nye 
medlemmer og 3 vålgte åt 
fortsætte i en periode me-
re. 

I løbet åf sommeren hår 
den nye bestyrelse fundet 
hinånden.  

Det fungerer rigtig godt - 
der er nye spændende ide-
er og erfåring til åt få  dem 
reåliseret. 

Fåktisk hår vi ållerede flere 
årrångementer plånlågt - 
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Vi hår ållerede 3 årrångementer klår her i efterå ret.  
Det første er en temådåg d. 30. oktober med besøg på  Greve Børnebibliotek, hvor vi skål 
se piråtskibet (omtålt i sidste nyhedsbrev) og prøve deres Escåpe room. Derefter gå r 
turen til det nye børnekulturhus i Roskilde. 
Kån du holde styr på  en sæk lopper? Få  tips og tricks  til åt fåcilitere børn åf Kirstine 
Kårlshøj på  webinåret d. 12. november. 
Den næste studietur bliver til London i mårts næste å r. Det bliver en spændende tur med 
bogmesse, Hårry Potter og rundvisninger på  Discover—Children’s Story Center og Bri-
tish Libråry.  
Læs mere på  bloggen - tilmelding er viå BFs kålender  
Derudover hå ber vi åt håve en bustur til BogForum - men det er ikke helt på  plåds end-
nu. Følg med i Fåcebook gruppen. 

mere om det nedenfor. 

Derudover hår vi flere inte-
ressånte ideer vi årbejder på . 

Men nå r det er sågt. Så  er vi 
åltid å bne overfor gode tips 
frå jer medlemmer. Et emne/
temå du synes, åt vi skål tåge 
op, en god foredrågsholder 
til et webinår eller noget helt 
tredje - kontåkt os endelig.

Den nye bestyrelse bestå r 
åf:  

Kiån Kestler, Drågør Bib-
liotekerne (Formånd) 

Henriette Jensen, Assens 
Bibliotekerne (Kåsser) 

Piå Nyberg, Hillerød Bib-
liotek (Kontåktperson til 
BF) 

Lenå Kristin Berård Høy-
er, Egedål Bibliotek 

Jørgen Ledet, Rånders 
Bibliotek 

Du kån læse mere om os 
her 

 

Lena Kristin 
 Berard Høyer 

http://www.boefa.dk/?p=1233
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer
http://www.boefa.dk/?page_id=65
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Del dit børnebibliotek: 

Siden sidst: 
Den 27.-29. mårts holdt 
vi BØFA konferencen 
2019 på  konferencecen-
ter i Vingsted under te-
mået  
”Børnebibliotekårens 
månge kåsketter”. Vi fik 
præsenteret flere børne-
fåglige projekter i biblio-
teksregime. Derudover 
hørte vi tre interessånte 
foredrågsholder:  

Juliå Låhme fortålte om 
trends og tendenser hos 
vores må lgruppe børne-
fåmilien. Benjåmin El-
berth provokerede os 
med sine kontroversielle 
udtålelser om åt bibliote-
ket og bogen vår overflø-

dig. Og Michåel Groser fik 
os til åt udfylde Enneå-
gråmmer for åt finde 
frem til vores person-
lighedstyper, derefter 
fortålte hån os, om vi vår 
”for lækre eller for låtter-
ligt”.  

Vi tog på  ekskursion i det 
jyske kulturlåndskåb og 
besøgte bå de Jellinge Ste-
nene, Givskud Zoo og 
Lego House. Her blev vi 
inspireret til nye formid-
lingsformer. Givskud Zoo 
såmårbejder med Vejle 
Bibliotekerne om et sko-
letilbud, hvor eleverne 
bå de lærer noget om dyr 
og hører en børnebiblio-

tekår fortælle spændende 
historier. 

Aftenprogråmmet bød bl.å. 
på  en tur i Escåpe Room. 

Onsdåg åften holdt vi gene-
rålforsåmling. Her blev der 
vålgt en ny bestyrelsen, hvor 
vi beholdt vores gåmle for-
månd Kiån.  

Vi hår konstitueret os omgå -
ende og hår siden hen holdt 
to bestyrelsesmøder og to 
skypemøder, hvor vi hår 
diskuteret ålt frå fågpolitiske 
holdninger til årrångemen-
ter og udflugter, der kom-
mer vores medlemmer til 
gode.   

Ibs telt og grisen i sove-
posen er en del åf pro-
jektet ”De små  synger og 
tåler” - Drågør Bibliote-
kernes Eårly Literåcy 
indsåts rettet mod vug-
gestue- og dågplejebørn 
I forlængelse åf børne-
bibliotekårens besøg i 
institutionen, hvor bil-
ledbogen ”Ib siger god-
nåt til en gris” læses højt, 
grisen puttes og Musik-
skolen efterfølgende 
kommer med musik og 
sång, kån børnene her 
sige godnåt til grisen 
såmmen med deres 
voksne. 

 
Må ske hår du ållerede 
læst årtiklen  i Perspektiv 
om eårly literåcy projek-
tet ”De små  synger og 
tåler” i Drågør - ellers kån 
du læse den her. 

Ibs telt og grisen i so-
veposen er flyttet ind i 
børnebiblioteket på  
Drågør Bibliotek 

Her kan du 

finde os: 

https://bf.dk/perspektiv/deldinviden/artikler/2019/juni/de-smaa-synger-og-taler-i-dragoer
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
https://instagram.com/boefa/
http://www.boefa.dk/
mailto:boefabestyrelse@gmail.com

