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Velkommen til Herning 
Bibliotekernes tilbud til 
dagtilbuddene
Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie som dagtilbud.

Kataloget her præsenterer bibliotekets tilbud målrettet jer som dagtilbud. Bibliotekets indsats for de yngste børn 
er tilrettelagt, så I understøttes i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Med udgangspunkt i den gode historie og 
bibliotekets udvalg af fysiske og digitale 
materialer leverer biblioteket indhold til barnets 
digitale dannelse, herunder stimulering af 
sproglige og før-matematiske kompetencer 
med henblik på udvikling af tidlig literacy og 
numeracy.

Kataloget er inddelt efter alder og dagtilbud.

For tilmelding og nærmere information om de 
enkelte bibliotekstilbud henvises til bibliotekets 
hjemmeside: www.herningbib.dk/dagtilbud

God fornøjelse.
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Besøg på børnebiblioteket
i Herning (0-6 år)
Siden åbningen af det nye hovedbibliotek i Herning i 2014 har børnebiblioteket været et populært 
udflugtsmål for både familier og institutioner.

Især småbørnsområdet er velbesøgt, og det er vi meget glade for på biblioteket. Men vi ved også, at det kan 
være en udfordring, når der opholder sig flere børnegrupper samtidigt. Derfor tilbyder vi, at I fremover på 
forhånd kan melde jeres ankomst, så I har mulighed for at vise hensyn til hinanden og jeres børn.

Meld jeres ankomst på www.herningbib.dk/dagtilbud

Vi rådgiver jer altid gerne, men har I brug for hjælp til at samle bøger til et større emnesæt, anbefaler vi, at I 
booker en bibliotekar på www.b1b.dk.

Børnebiblioteket er indrettet med masser af gode sidde- og gemmesteder. I kan høre musik i Tårnet og holde 
udkig med periskopet i Ubåden eller fordybe jer i en god bog på Bakken. Her har vi også højtlæsning for alle 
interesserede hver torsdag kl. 10.30*

I er naturligvis velkomne til at spise medbragt mad i området, som er indrettet med børnevenlige borde 
og bænke. Nær toiletter og puslerum er der garderobepladser, samt afmærkede områder til barne- og 
klapvogne.

Biblioteket ligger i gåafstand fra banegård og busterminal, og der er flere parkeringsmuligheder.

Vi glæder os til at se jer og jeres børn.

 *) Skoleferier dog undtaget.
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Abonnement - få nyheder direkte fra biblioteket til din mailbox
Lad biblioteket fortælle dig, når der kommer nye gode bøger til højtlæsning eller spændende nyheder inden for dit fag.

I løbet af 2018 får alle ansatte ved dagtilbud i Herning Kommune mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev fra Herning 
Bibliotekerne. Med udgangspunkt i litteraturen og bibliotekets udvalg af fysiske og digitale materialer får du besked 
om, hvad der kommer af nyheder inden for:
• Børnebøger
• Fagbøger
• Apps
• Hjemmesider
• Nyheder og tips

Halvårlige depotposer
Kommunale dagplejere i Herning Kommune kan få en depotpose med materialer fra Herning Bibliotekerne. En 
depotpose indeholder 15 bøger for børn 0-3 år og 2 cd´er. Posen byttes to gange om året. Du henter og afleverer den 
enten på en institution nær dig, dit lokale bibliotek eller på et ”Biblioteket kommer” afhentningssted. Du får automatisk 
besked, når det er tid til at bytte posen på dit faste ombytningssted.

Temakasser baseret på de pædagogiske læreplaner
Som dagplejer i Herning Kommune har du mulighed for at låne temakasser til at understøtte arbejdet med de 
pædagogiske læreplaner.
Alle kasser rummer et eksemplar af hæftet Pædagogiske læreplaner i dagplejen. Herudover er udvalget af bøger og 
genstande varierende efter tema.

Bibliotekets tilbud for
dagplejen (0-2,9 år)
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Som noget nyt tilbyder vi nu, at man kan få en tablet med i temakassen, som må bruges sammen med børnene. På 
denne iPad findes relevante hjemmesider og apps, dvs. små spil og andet, som relaterer sig til emnet. Du kan også selv 
hente apps.
Hver tablet er sikret med en kraftig gummiramme, så du roligt kan lade børnene sidde med den.

Digitale lege- og læreredskaber til sprogstimulering
Som dagplejer har du mulighed for at låne digitale lege- og læreredskaber, som du kan bruge med børnene til at lege 
med sproget på forskellig vis.
Med hvert sæt følger et ark med aktivitetsforslag, som kan justeres efter barnets ordforråd. Legeredskaberne egner 
sig for børn fra 1,5 – 3 år og er lette at betjene.

• Talking Boxes / Talende æsker
• Story Sequencer / Billedramme m. lyd
• Sound Around / Gulvplader m. lyd
• Eventyrlandet / Interaktivt fortælletæppe

Lege- og læreredskaberne tilbydes til hjemlån for den enkelte dagplejer. Dog udlånes det interaktive fortælletæppe 
primært til fælles brug i dagplejegruppens lokaler.

Dagplejesjov på biblioteket
Dagplejere og børn inviteres til en hyggelig og sjov formiddag på biblioteket i Vildbjeg, Aulum eller Sunds. Her vil vi 
læse en god bog, synge, lege og slutte af med en lille forfriskning. 
Se på hjemmesiden, hvornår Dagplejesjov afholdes på dit bibliotek.

Sprogstunder på Biblioteket i Herning
Hverdage 10.30 -11.30
Al sproglig udvikling udspringer i bund og grund fra samvær og samtale. Vi har pakket en kasse med gode bøger og 
spændende ting, man kan lege med og snakke om. Bare spørg, så tager vi den frem, når I er der, læser en historie 
og lægger op til samtale med børnene. Sprogstunder kan også give inspiration til læsning og aktiviteter hos jer selv 
bagefter. Emnerne i kasserne er faste, men skiftes ud med mellemrum. Vi glæder os til at være sammen med jer og 
jeres børn til en hyggestund med indhold og mening.
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Abonnement - få nyheder direkte fra biblioteket til din mailbox
Lad biblioteket fortælle dig, når der kommer nye gode bøger til højtlæsning eller spændende nyheder inden for dit fag.

I løbet af 2018 får alle ansatte ved dagtilbud i Herning Kommune mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev fra Herning 
Bibliotekerne. Med udgangspunkt i litteraturen og bibliotekets udvalg af fysiske og digitale materialer får du besked 
om, hvad der kommer af nyheder inden for:

• Børnebøger
• Fagbøger
• Apps
• Hjemmesider
• Nyheder og tips

Halvårlige depotkasser
Kommunale og selvejende institutioner i Herning Kommune kan få bogkasser fra Herning Bibliotekerne med et blandet 
udvalg af bøger. En bogkasse indeholder 40 bøger, sammensat efter børnenes alder. Kasserne byttes to gange årligt. 
Biblioteket udbringer og afhenter dem på institutionen.

Kompetencekasser
I den nye pædagogiske virkelighed er teknologi en del af det pædagogiske arbejde. Med det formål at understøtte 
læring og digital dannelse i dagtilbuddene tilbyder biblioteket en ny type materialekasser til brug i vuggestue og 
børnehave.

Med udgangspunkt i et udvalg af fysiske materialer har vi sammensat tematiske pakker med aktivitetsforslag, digitale 

Bibliotekets tilbud for 
vuggestuen (0-2,9 år)
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ressourcer og mulighed for inddragelse af digitale lege- og læremidler.

I grundkassen finder du inspiration til aktiviteter, teknologier og programmer, man kan bruge, når man vil inddrage it i 
den pædagogiske hverdag. Vi har også lagt nogle inspirerende bøger om it i dagtilbud i kassen.
Derudover finder du materiale til, hvordan forældre og pædagogisk personale kan arbejde med at gøre 0-6-årige 
digitalt dannede.

De øvrige kompetencekasser knytter sig til de overordnede kompetencer: Socioemotionelle, sproglige og før-
matematiske. Kasserne lånes uafhængigt af hinanden.

Sprogstunder på Biblioteket i Herning
Hverdage 10.30 -11.30
Al sproglig udvikling udspringer i bund og grund fra samvær og samtale. Vi har pakket en kasse med gode bøger og 
spændende ting, man kan lege med og snakke om. Bare spørg, så tager vi den frem, når I er der, læser en historie 
og lægger op til samtale med børnene. Sprogstunder kan også give inspiration til læsning og aktiviteter hos jer selv 
bagefter. Emnerne i kasserne er faste, men skiftes ud med mellemrum. Vi glæder os til at være sammen med jer og 
jeres børn til en hyggestund med indhold og mening.
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Abonnement - få nyheder direkte fra biblioteket til din mailbox
Lad biblioteket fortælle dig, når der kommer nye gode bøger til højtlæsning eller spændende nyheder inden for dit fag.

I løbet af 2018 får alle ansatte ved dagtilbud i Herning Kommune mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev fra Herning 
Bibliotekerne. Med udgangspunkt i litteraturen og bibliotekets udvalg af fysiske og digitale materialer får du besked 
om, hvad der kommer af nyheder inden for:

• Børnebøger
• Fagbøger
• Apps
• Hjemmesider
• Nyheder og tips

Halvårlige depotkasser
Kommunale og selvejende institutioner i Herning Kommune kan få bogkasser fra Herning Bibliotekerne med et blandet 
udvalg af bøger. En bogkasse indeholder 40 bøger, sammensat efter børnenes alder. Kasserne byttes to gange årligt. 
Biblioteket udbringer og afhenter dem på institutionen.

Kompetencekasser
I den nye pædagogiske virkelighed er teknologi en del af det pædagogiske arbejde. Med det formål at understøtte 
læring og digital dannelse i dagtilbuddene tilbyder biblioteket en ny type materialekasser til brug i vuggestue og 
børnehave.

Med udgangspunkt i et udvalg af fysiske materialer har vi sammensat tematiske pakker med aktivitetsforslag, digitale 

Bibliotekets tilbud for 
børnehaven (2,9-6 år)
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ressourcer og mulighed for inddragelse af digitale lege- og læremidler.

I grundkassen finder du inspiration til aktiviteter, teknologier og programmer, man kan bruge, når man vil inddrage it i 
den pædagogiske hverdag. Vi har også lagt nogle inspirerende bøger om it i dagtilbud i kassen.
Derudover finder du materiale til, hvordan forældre og pædagogisk personale kan arbejde med at gøre 0-6-årige 
digitalt dannede.

De øvrige kompetencekasser knytter sig til de overordnede kompetencer: Socioemotionelle, sproglige og før-
matematiske. Kasserne lånes uafhængigt af hinanden.

Bogvogterkurser
For de 3-4 årige børnehavebørn er det muligt at besøge biblioteket og få et bogvogterkursus. Her lærer børnene at 
passe godt på bøgerne og bliver introduceret til børnebiblioteket. Kurset foregår i børnehøjde og tager udgangspunkt 
i bøgerne om Kaj. Vi slutter kurset af med en god historie, og efterfølgende er der mulighed for at spise medbragte 
madpakker.

Kurserne kan bookes på bibliotekerne i Aulum, Herning, Kibæk, Sunds og Vildbjerg.

Julehøjtlæsning
Kom og besøg julemandens hus i Herning midtby og få læst et juleeventyr. Planlægger I en hyggelig tur i Herning for at 
kigge på julepynt, kan I også få læst højt af en af vores børnekulturformidlere. Vi finder et godt juleeventyr, der passer 
lige til jeres børn. Se nærmere på www.herningbib.dk.
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Halvårlige depotkasser
Kommunale og selvejende institutioner i Herning Kommune kan få bogkasser fra Herning Bibliotekerne med et blandet 
udvalg af bøger. En bogkasse indeholder 40 bøger, sammensat efter børnenes alder. Kasserne byttes to gange årligt. 
Biblioteket udbringer og afhenter dem på institutionen.

På Sporet af Ordet
Vi inviterer børn i førskolegrupper på besøg på biblioteket til en formiddag med sprogleg og en snak om, hvad et 
bibliotek er, og hvad det kan tilbyde.
Børnene lærer dels at færdes trygt og hjemmevant i bibliotekets samlinger, og de lærer forskellige sproglege, som vil 
styrke deres sproglige kompetencer til skolestarten efter sommerferien.
Vi slutter af med en god historie og evt. madpakkespisning.

Bibliotekets tilbud for 
førskolen (5-6 år)
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