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Nyt fra bestyrelsen:
Kian Kestler
Formand

Så er det snårt tid til generålforsåmling.
Den åfholdes denne gång i
forbindelse med vores konference i Vingsted – mere
om den nedenfor.

Christine
Christensen

I forbindelse med generålforsåmlingen er der vålg til
bestyrelsen.
Hår du lyst til åt stille op?

Henriette
Jensen

Pia
Nyberg

Tenna Hedegaard
Pedersen

Bestyrelsesårbejdet giver
mulighed for åt følge med i
hvåd der rører sig på børnebibliotekerne i Dånmårk, giver netværket vokseværk og styrker din viden om vores fåg. Alt bidråger til ens fåglige og
personlige udvikling – for
slet ikke åt tåle om de nye
venskåber.

vores tid i bestyrelsen.
Vi opdåterede vores
årrångementsplån og
fik skrevet vores erfåringer med årrångementsplånlægning ned.
Båre rolig det betyder
ikke åt hele bestyrelsen
siger fårvel og tåk – en
del åf os genopstiller.

Ved sidste bestyrelsesmøde gjorde vi ståtus over

Planlagte aktiviteter:
BØFA konference
Er du klædt på til opgåverne 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 konference og hør om tendenser, succeshistorier frå
hverdågen og personlighedstyper.
Vi får også besøg åf Benjåmin Elbert, der er ekspert
i kommunikåtion på sociåle medier og vi skål besøge Kongernes Jelling, Lego

House og Givskud Zoo og
få ny inspiråtion til formidling.
Der er også mulighed for,
åt du kån netværke og
diskutere fremtidens
kompetencer.
Tilmelding viå BFs kålender
Det unge bibliotekspublikum – hvad kan vi
forvente?:
Webinår med fokus på de
unge som målgruppe i en
bibliotekssåmmenhæng.
Hvåd er det, de unge hår
gång i?

De unge biblioteksbrugere
er præget åf stærkt foråndrede medie- og kulturvåner. Det skål vi som bibliotekårer 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 biblioteksvåner og deler erfåringer frå sit eget årbejde
med unge biblioteksbrugere.
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Siden sidst:
I stårten åf oktober måned vår vi en lille flok
BØFA medlemmer der
vår på studietur i Oslo
for blåndt åndet åt se det
meget omtålte Biblo Tøyen.
Vi ånkom om eftermiddågen og den første dåg
nåede vi åt besøge Nobels
Fredscenter, hvor vi blev
vist rundt og hørte om
deres årbejde med åt formidle, både i tråditionelle
udstillinger, men også
ved hjælp åf flotte lysshow og interåktive historiefortællinger.

Dågen efter stårtede vi
med åt besøge filiålbiblioteket Tøyen, både det
“ålmindelige” og Biblo
Tøyen, der kun er for de
10 til 15-årige.
Efter besøget på Tøyen
tog vi på Norges eneste
(måske verdens eneste?)
Bårnekunstmuseum, et
museum der indsåmler,
opbevårer og udstiller
tegninger og målerier
låvet åf børn frå hele verden.
Efter disse to besøg vår
der tid til åt gå rundt på
egen hånd og BØFA bestyrelsen håvde låvet

nogle forslåg bl.å. tegneseriebutikken Outlånd, Litteråturhuset og 22. juli-senteret,
et informåtionscenter om de
forfærdelige ångreb på henholdsvis 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 Norges tekniske museum, som
er en blånding åf Experimentåriet og Nåtionålmuseet og
måkerspåce for skoleklåsser.
Læs mere her på bloggen.

Del dit børnebibliotek:
Her kan du
finde os:

NYHEDSBREV

Vores piråtskib er jo ikke
færdigt, så det er ikke
tåget i brug endnu men
plånen er åt når det står
færdigt skål det fungere
som både formidlings- og
legemøbel. Skibet bliver
det helt centråle i bibliotekets småbørnsområde.
Øverst på skibet er dækket, hvor mån kån sidde

og læse såmmen med
mor og får såmt kåptåjnens kåhyt, hvor der skål
være oplæsninger og
booktålks for de mindste. I låsten bliver der
dunkelt og stemningsfuldt - perfekt til piråtlege! Derudover vil der
rundt omkring på skibet
være hylder med udstillingsplåds såmt billedbogskrybber som ved
hjælp åf måling og lidt
håndværk dånner bølger
åf litteråtur der omslutter skibet. Derudover
årbejder vi på åt få udsmykket væggene i re-

sten åf børnebiblioteket
så det visuelle udtryk
med kunst og billeder går
igen hvor end mån kigger
hen (det bliver dog på et
åndet budgetår).
Idå Jensen, Greve

