Børnebiblioteket
Tilbud til dagtilbud og
skolefritidsordningen 22-23

Morsø Folkebibliotek
Det’ for børn
På Morsø Folkebibliotek er det vores mission at alle øens børn
skal opleve biblioteket og litteraturens vingesus – hvad enten
det er højtlæsning, sprogstimulering eller at agere legestue. Vi
vil det hele!
På de kommende sider har vi derfor samlet alle vores tilbud
som er relevante for dagtilbud og skolefritidsordningen. Har I
spørgsmål eller idéer så tøv ikke med at kontakte os – selvom
vi er et lille bibliotek, så kan vi klare det meste.
Vi håber I planlægger at besøge os her i det gamle jernstøberi i
Nykøbing – og husk: vi bringer også ud!
Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner
Simon & Mille
Øens bedste børnebibliotekarer

Bogkasser
På biblioteket kan I bestille en bogkasse. I kan selv bestemme
indholdet eller give os frie tøjler. Vi laver bogkasser til
sprogstimulering, emner som krible-krable-dyr, årstider,
dinosaurer osv. – det er kun fantasien der sætter grænser.
Kontakt os med ønsker, så pakker vi kassen til jer.
Det kan være fra gang til gang, eller hvor vi løbende laver
kasser til jer efter et aftalt skema.
Har I ikke mulighed for at afhente, kan børnehaverne blive en
del af Børnehavebiblioteket. Lige nu er der seks børnehaver
med, som får nye bøger ca. hver fjerde måned.

Forældre – og personalemøder
Vil I gerne have et indslag til forældre- eller personalemødet?
Vi tropper op med favnen fuld af børnebøger og gode idéer. Vi
vil præsentere børnelitteratur som henvender sig både til friog højtlæsning samt faglitteratur for børn.

Højtlæsning
Hvis der er noget vi på børnebiblioteket elsker mere end at
læse, så er det at læse højt! Vi har favnen fuld af de skøreste,
sødeste, sjoveste børnebøger og klar til at tage imod jer når
som helst. Og vi gør det også gerne hos jer.

Sprogkufferter
Få en sprogkuffert med hjem! På biblioteket har vi
sprogkufferter med forskellige emner. Kufferterne indeholder,
foruden bøge,r hver især legetøj, musikinstrumenter eller små
figurer fra fortællingen. Sprogkufferterne er inddelt efter
alder.

Julehygge
Det’ er jul, det er cool, det’ nu vi hygger os bedst. På
biblioteket er vi ret gode til det med nisserier og især til at
fortælle (jule)historier. Kontakt os med ønsket dato og tid, så
finder vi ud af det.

Institutionskort
Få oprettet et institutionskort, i stedet for at bruge jeres egen
lånekonto. Så er der ingen bøder på for at aflevere for sent. Husk at
få tilladelse af lederen.
Blanketten kan findes her:
https://www.bibliotekmorsoe.dk/sites/morsoe.ddbcms.dk/files/file
s/page/institutionskort_2021.pdf

Vidste I at…?
…børn altid er velkomne på biblioteket?
…man må medbringe og nyde madpakker på
biblioteket?
…vi har gode legefaciliteter, brætspil og
hyggeområder?
…vi har garderobeplads, pusleplads (og mikroovn
til mælkeerstatningen)?
…I kan låne alle de bøger I har lyst til!

Kontaktoplysninger
Simon:
bibshm@morsoe.dk
Tlf. 99706007
Mille:
mijo@morsoe.dk
Tlf. 99706014

