Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
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Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
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Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
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der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
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Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
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Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
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Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
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Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
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Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Andre nyheder:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
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en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)
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Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
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Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
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pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Andre nyheder:
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ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
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Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.
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Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.
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læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
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posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
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slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
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børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
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at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
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Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Andre nyheder:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
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inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
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Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
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samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)
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Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Afmeld nyhedsbrev via mail
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
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Nyhedsbrev
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Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og håber at få input og
gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
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inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Andre nyheder:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
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Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
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Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
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der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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Ser mailen mærkelig ud - så se den på bloggen.
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Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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inden vi slutter af med at spise middag sammen.
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
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Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
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en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
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en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
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Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:
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Nyhedsbrev
Velkommen til BØFA’s nyhedsbrev
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Vi vil gerne fortælle, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og håber at få input og
gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
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Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
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bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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gode ideer fra jer medlemmer.

Hvad arbejder vi med lige nu:
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Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
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andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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Hvad arbejder vi med lige nu:
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Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at uddele BØFA-prisen 2016.

Fyraftens arrangement
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medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
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børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Nyhedsbrev
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medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
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end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
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slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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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.

Hvad arbejder vi med lige nu:
Bøfa prisen
Vi har desværre ikke modtaget nogen forslag til årets BØFA-pris.
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ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.
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Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
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”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
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Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
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pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC
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Vi er ved at arrangere en rundvisning d.13. oktober på Aalborgs Bibliotek
i deres nyindrettede børnebibliotek. Der vil også være et fagligt indslag
inden vi slutter af med at spise middag sammen.

Konference
Vi har en ide om måske at lave en konference i Oslo med besøg på BIBLO TØYEN (det nye børne- ungebibliotek) - vil der være interesse for det?

Andre nyheder:
Facebook
Hvis du har en folder, en bogliste eller en anden fil du gerne vil dele med de andre
medlemmer af gruppen, kan du lægge den under filer øverst på siden (hvis du sidder
ved PC). Så kan alle finde den der og evt. downloade den.
Vi er nu 622 medlemmer af BØFA’s Facebook gruppe :-)

Instagram
Husk nu at sætte #bøfa på dine opslag, hvis du støder på noget der kan være
interessant for andre børnebibliotekarer.

Gæste skribenten - Marianne Agger
- Bedste Børnebøger
Hjemme hos os bugner reolerne med gode, spændende, vilde, skæve, skøre, rørende, sjove og interessante børnebøger. Dels fordi, jeg er lektør på billedbøger,
pegebøger og højtlæsningsbøger og derfor får tilsendt bøger fra DBC hver uge.
Dels fordi, jeg som børnebibliotekar og mor ikke kan lade være med at slæbe
posevis af bibliotekets store udvalg af fine børnebøger med hjem. Ja, der bliver
slugt mange ord og studeret mange flotte illustrationer hjemme hos os.
En dag fik jeg en idé. Når jeg nu alligevel sad med mange af de her fantastiske
børnebøger og skrev lektørudtalelser, så kunne jeg jo lige så godt fortælle andre
forældre, bedsteforældre, tanter, onkler, pædagoger, lærere, ja i det hele taget
andre litteraturinteresserede om de nye bøger for børn mellem 0 og 10 år, der
udkommer. Ofte spammede jeg mine facebookvenner med statusser om den
bog, jeg lige havde skrevet om. Så for at undgå dette oprettede jeg facebooksiden ”Bedste børnebøger”, hvor jeg deler mine bedste læseoplevelser med dem,
der er interesserede i at give børn gode og vedkommende læseoplevelser.
Jeg skriver bevidst korte opdateringer om bøgerne, så man bare får en appetitvækker og ikke skal igennem en lang anmeldelse, som man måske slet ikke orker
at læse. Jeg tager billeder af forsiden og et par sider inde i bogen, så man kan få
en fornemmelse af, hvordan illustrationerne ser ud, og hvor meget tekst, der er.
Anbefalingen er kort og lettilgængelig, og så er mine følgere selvfølgelig mere
end velkomne til at kommentere og stille spørgsmål.
”Bedste børnebøger” er ærlig og ikke-kommerciel, og derfor har jeg valgt ikke at
samarbejde med forfattere, forlag og andre, der gerne vil have mig til at reklamere for deres bøger. Jeg anbefaler kun de bøger, jeg kan stå inde for og skriver
derfor ikke om dem, jeg ikke synes er gode. Jeg vil derimod slå et slag for de fantastiske børnebogsforfattere og kreative illustratorer, der leverer børnebøger af
høj kvalitet og gør vores liv sjovere, smukkere, hyggeligere og klogere.
Jeg håber, I har lyst til at følge ”Bedste børnebøger” og anbefale siden til dem,
der er vilde med gode børnebøger eller måske mangler inspiration til noget at
læse eller præsentere for deres børn.

Har du set?
Børnenes bøger - Pia Dalsgaard, cand.mag. i Engelsk
Mit bogskab - Josefine Piihl, skolelærer
Min forestilling om hvad paradis er - Line Dalbro Schaumann, bibliotekar ved Aalborg Bibliotekerne og lektør ved DBC.
Bøger til børn - Maria Louise og Lisa, bibliotekar og skolelærer begge med en mastergrad i børnelitteratur
Bibliotekattens bøger - Kathrine, børnebibliotekar ved Frederikssund Bibliotekerne
Bogbotten - Hjemmeside med anmeldelser skrevet af flere forskellige anmeldere
Bedste Børnebøger - Facebook side lavet af Marianne Agger, bibliotekar ved Aalborg Bibliotek og lektør for DBC

Bestyrelsen håber at alle har haft en rigtig god
sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen

Anine Kaas
Formand

Christine
Christensen

Kian Kestler

Lars Rune
Jørgensen

Her kan du finde os:

Afmeld nyhedsbrev via mail

Tenna Hedegaard
Pedersen

