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Hverdagens små historier - rider og drejebog 
Kontaktpersoner: Sanne Bjerregaard 
Mail: sbj@jammerbugt.dk 
Mobil: 61 66 73 61 
 
Tilmelding nødvendig: (Indsæt kontaktperson og mailadresse) 
Evaluator af forløbet: (Indsæt kontaktperson og mailadresse) 
Forplejning: (Indsæt ansvarlig) – frugt  
Bibliotekets udsendte: en børnebibliotekar 
Arrangementet ligger op og under til Kulturkaravanens besøg. 
Varighed: 1 time 
 
Krav til afholdelsesstedet: 
Afholdes på de lokale biblioteker: 
Krav til plads/rum: 

 Plads til en større gruppe børnehavebørn. 

 Rum med projektor/lærred/computer til visning af video med lyd. 

 Mulighed for mørklægning. 

 Skattejagt. 

 ”Godnat sagde katten” universet/kulissen – hvor man kan lege historien – ca. 3x2 meter. 
Afholdes i børnehaverne: 
Krav til Plads/rum: 

 Rum med projekter/lærred/computer til visning af video med lyd – samt mørklægning. 
 
Varighed: Op til 1 1/2 times tid. 
Program: 

 Se video. 

 Skattejagt. 

 ”Fri leg i ”Godnat sagde katten”- universet. Husk at dele børnene op i små grupper og find en der kan styre legen – se evt. dialogisk 
læsevejledning. 

 Frugt. 
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Før 
arrangement

• Kulturkonsulenten: 

• Skal kontakte kommunens børnehaver og oplyse om arrangementet. Sende PR-materiale ud. Så tidligt som 
muligt, da børnehaverne skal nå at arbejde med bogen inden besøget på biblioteket

• Sørge for at alle kommunens børnehaver modtager bogen, dialogisk læsning, invitation, introduktion, familiebrev. 

• Der tages lokalt stilling til hvornår bøgerne + infomateriale sende ud i børnehaverne.

• Der aftales lokalt en strategi for, hvem der står for PR til pressen/sociale medier

• Bibliotekets personale:

• Sende invitation ud til børnehaverne - på intranettet ligger alle dokumenter

• Der er forskellige "pakker"/versioner
•1: Bog + video (ligger på Kulturkaravane.dk)

•2: Bog + video + besøg af bibliotekar 

•3: Bog + video + besøg af bibliotekar + besøg på biblioteket + spørgsmålsark + skattejagt med diplom

•4: Bog + video + besøg på biblioteket + spørgsmålsark +  skattejagt med diplom

• Udvælgelsen kan ske i samarbejde med kulturkonsulenten og dagtilbuddet. Eller efter ”først til mølle-princippet”. 
Man bestemmer selv lokalt, om man tager ud i (nogle) dagtilbud for at aflevere bøgerne, evt. med oplæsning

• Der bestemmes lokalt, hvor mange børnehaver man har ressourcer til at besøge.

• Der bestemmes lokalt, hvor mange børnehaver man vil invitere på biblioteket.

• Opstille universet fra bogen på biblioteket. Kulissen ankommer mandag/tirsdag og pakkes ned lørdag samt 
afhentes mandag af Aalborg Bibliotekerne. 

• Opstille skattejagten rundt omkring på biblioteket. 7 figurer (ca. 30 cm i pap, stående) Skattejagt og diplom 
printes ud.

• Opstille udstyr til visning af video med lyd. Projektor, lærred og computer. Husk mørklægning.

• De børnehaver, der ikke kommer ind på biblioteket, skal have tilsendt videoen via et link (videoen vil være 
tilgængeligt på kulturkaravanens hjemmeside)
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Under 
arrangement

• Kulturkonsulenten:

• Deltage i evt arrangementer på bibliotek eller børnehavebesøg

• Der skal tages billeder og skrives evaluering til senere brug.

• Bibliotekets personale:

• Biblioteket skal være vært og legefacilitator og tage i mod børnene.

• Børnene skal se videoen, hvor Glenn Ringtved læser højt. 

• Børnene deles op i mindre grupper.

• Børnene skal have at vide, hvad skattejagten går ud på og sættes i gang. 
Se vejledning. 

• Universet fra bogen skal præsenteres og der er fri leg.

• Der serveres frugt.
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Opfølgning 
arrangement

• Kulturkonsulenten:

• PR-strategi aftales med biblioteket.

• Bibliotekets personale:

• Opslag på interne sociale medier, hjemmeside mm.

• Udfylde evalueringsskema.

• Videresende universet til næste bibliotek (oplysninger om fragt/logistik 
følger pr mail).


