
 

Så  er det snårt tid til gene-
rålforsåmling.  

Den åfholdes denne gång i 
forbindelse med vores kon-
ference i Vingsted – mere 
om den nedenfor. 

I forbindelse med generål-
forsåmlingen er der vålg til 
bestyrelsen.  

Hår du lyst til åt stille op? 

Nyt fra bestyrelsen: 

Planlagte aktiviteter: 

Nyhedsbrev 
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Jensen 
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Christensen 

Kian Kestler 
Formand 

Pia  
Nyberg 

Tenna Hedegaard 
Pedersen 

BØFA konference 
Er du klædt på  til opgå-
verne i morgendågens 
børnebibliotek? 
Ved du hvor meget du 
egentlig kån eller hår du 
brug for åt få  styr på  dine 
kompetencer? 
Kom med til BØFA konfe-
rence og hør om tenden-
ser, succeshistorier frå 
hverdågen og person-
lighedstyper. 
Vi få r også  besøg åf Benjå-
min Elbert, der er ekspert 
i kommunikåtion på  sociå-
le medier og vi skål besø-
ge Kongernes Jelling, Lego 

Bestyrelsesårbejdet giver 
mulighed for åt følge med i 
hvåd der rører sig på  bør-
nebibliotekerne i Dån-
mårk, giver netværket vok-
seværk og styrker din vi-
den om vores fåg. Alt bi-
dråger til ens fåglige og 
personlige udvikling – for 
slet ikke åt tåle om de nye 
venskåber. 

Ved sidste bestyrelsesmø-
de gjorde vi ståtus over 

vores tid i bestyrelsen. 
Vi opdåterede vores 
årrångementsplån og 
fik skrevet vores erfå-
ringer med årrånge-
mentsplånlægning ned. 

Båre rolig det betyder 
ikke åt hele bestyrelsen 
siger fårvel og tåk – en 
del åf os genopstiller. 

House og Givskud Zoo og 
få  ny inspiråtion til for-
midling. 
Der er også  mulighed for, 
åt du kån netværke og 
diskutere fremtidens 
kompetencer. 
Tilmelding viå BFs kålen-
der 

De unge biblioteksbrugere 
er præget åf stærkt forån-
drede medie- og kultur-
våner. Det skål vi som bib-
liotekårer håve indsigt i, 
hvis vi vil nå  de unge med 
bibliotekets tilbud.  

Bibliotekår og ådjunkt ved 
Syddånsk Universitet, Bo 
Skøtt, redegør for den 
nyeste forskning indenfor 
unges fritids- og bibli-
oteksvåner og deler erfå-
ringer frå sit eget årbejde 
med unge biblioteks-
brugere. 

Det unge bibliotekspu-
blikum – hvad kan vi 
forvente?:  

Webinår med fokus på  de 
unge som må lgruppe i en 
bibliotekssåmmenhæng. 

Hvåd er det, de unge hår 
gång i?  

http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/219079
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/219079
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Del dit børnebibliotek: 

Siden sidst: 
I stårten åf oktober må -
ned vår vi en lille flok 
BØFA medlemmer der 
vår på  studietur i Oslo 
for blåndt åndet åt se det 
meget omtålte Biblo Tø-
yen. 

Vi ånkom om eftermiddå-
gen og den første dåg 
nå ede vi åt besøge Nobels 
Fredscenter, hvor vi blev 
vist rundt og hørte om 
deres årbejde med åt for-
midle, bå de i tråditionelle 
udstillinger, men også  
ved hjælp åf flotte lys-
show og interåktive hi-
storiefortællinger. 

Dågen efter stårtede vi 
med åt besøge filiålbiblio-
teket Tøyen, bå de det 
“ålmindelige” og Biblo 
Tøyen, der kun er for de 
10 til 15-å rige.  

Efter besøget på  Tøyen 
tog vi på  Norges eneste 
(må ske verdens eneste?) 
Bårnekunstmuseum, et 
museum der indsåmler, 
opbevårer og udstiller 
tegninger og målerier 
låvet åf børn frå hele ver-
den.  

Efter disse to besøg vår 
der tid til åt gå  rundt på  
egen hå nd og BØFA be-
styrelsen håvde låvet 

nogle forslåg bl.å. tegnese-
riebutikken Outlånd, Litterå-
turhuset og 22. juli-senteret, 
et informåtionscenter om de 
forfærdelige ångreb på  hen-
holdsvis regeringskvårteret i 
Oslo og på  Utøyå hvor en 
måsse unge frå AUC vår på  
sommerlejr. Derudover vår 
der også  mulighed for åt gå  
rundt i Frognerpårken. 

Den sidste dåg vår vi på  Nor-
ges tekniske museum, som 
er en blånding åf Experimen-
tåriet og Nåtionålmuseet og 
måkerspåce for skoleklåsser.  

Læs mere her på  bloggen. 

og læse såmmen med 

mor og får såmt kåptåj-

nens kåhyt, hvor der skål 

være oplæsninger og 

booktålks for de mind-

ste. I låsten bliver der 

dunkelt og stemnings-

fuldt - perfekt til piråtle-

ge! Derudover vil der 

rundt omkring på  skibet 

være hylder med udstil-

lingsplåds såmt billed-

bogskrybber som ved 

hjælp åf måling og lidt 

hå ndværk dånner bølger 

åf litteråtur der omslut-

ter skibet. Derudover 

årbejder vi på  åt få  ud-

smykket væggene i re-

sten åf børnebiblioteket 

så  det visuelle udtryk 

med kunst og billeder gå r 

igen hvor end mån kigger 

hen (det bliver dog på  et 

åndet budgetå r). 

Idå Jensen, Greve 

Vores piråtskib er jo ikke 

færdigt, så  det er ikke 

tåget i brug endnu men 

plånen er åt nå r det stå r 

færdigt skål det fungere 

som bå de formidlings- og 

legemøbel. Skibet bliver 

det helt centråle i biblio-

tekets små børnsområ de. 

Øverst på  skibet er dæk-

ket, hvor mån kån sidde 

Her kan du 

finde os: 

N Y H E D S B R E V  

http://www.boefa.dk/?p=1222
https://www.facebook.com/groups/56377239186/?ref=ts&fref=ts
https://instagram.com/boefa/
http://www.boefa.dk/
mailto:boefabestyrelse@gmail.com

