
Forårs-SFO i dialog med 
Holluf Pile Bibliotek

Holluf Pile Bibliotek og Holluf Pile Skolebibliotek 
har, med støtte fra Kulturstyrelsen, skabt et projekt, 
som har til hensigt at styrke børns ord og begrebs-
verden samt deres visuelle kompetencer.

Projektet henvender sig til forårs-SFO børn, der i 
mødet med biblioteket tilbydes en levende formid-
ling, som vil ruste dem fagligt og socialt og fylde 
deres kulturelle rygsæk.

Biblioteket ønsker at være det åbne vindue til 
verden, hvor børn og deres forældre gennem 
kulturelle tilbud kan rejse ud og møde litteratur, 
kunst, musik og levende billeder. 

Således vil biblioteket være et sted, hvor der 
skabes nysgerrighed, og hvor der kan etableres 
nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og 
trivsel.

Ønsker du at vide mere kan du finde mere 
viden om børns læseudvikling her

www.videnomlaesning.dk 

www.abc.dk

www.dingo.gyldendal.dk/for%20foraeldrene.aspx 

www.frilæsning.dk

www.multidansk.dk

www.elevdelta.dk

www.paxel123.com

www.dr.dk/ramasjang/bamse 

www.superbog.dk 

NB.: Nogle af hjemmesiderne kræver et unilogin, 
som dit barn får igennem skolen.

Åbningstider på Holluf Pile Bibliotek

Sommer: 1. maj – 31. august

Mandag 14 – 20
Tirsdag 10 – 16
Onsdag Lukket
Torsdag 12 – 18
Fredag  10 – 16
Lørdag Lukket
Søndag  Lukket

Vinter: 1. oktober – 30. april

Mandag 14 – 20
Tirsdag 10 – 18
Onsdag Lukket
Torsdag 10 – 18
Fredag  10 – 16
Lørdag Lukket
Søndag  12 - 16

Vi glæder os til at se jer på biblioteket!

Fra Odense Centralbibliotek
Anne Mette Kragsig Kristensen 
Marianne Roland 
Pia Pedersen
Susanne Vedel Bjernemose

Fra Holluf Pile Skole
Annette Benn
Jesper Bruun-Givskud
Jørgen Pedersen

Udarbejdet af Holluf Pile Bibliotek, i samarbejde med 
Holluf Pile Skole og SFO, Februar 2014



Holluf Pile Bibliotek er et kombi-bibliotek, idet det 
fungerer som både skolebibliotek og folkebiblio-
tek. 
Dette giver børnene mulighed for at benytte 
biblioteket i skolesammenhæng såvel som i 
fritiden.

Som forælder er du en vigtig person i forhold til dit 
barns sproglige udvikling. Børn, som har sproglig 
bevidsthed, er godt rustet til at lære at læse og 
skrive. 

Gennem interesse for det talte og skrevne sprog, 
skaber du et godt fundament i forhold til udviklin-
gen af dit barns læse- og skrivefærdigheder. 

På Holluf Pile Bibliotek kan du finde mange 
materialer, som kan bruges i arbejdet med 
sprogudvikling. 

Du kan få vejledning og hjælp af bibliotekarerne 
på biblioteket.

Giv dit barn de bedste forudsætninger for at lære 
at læse ved at:

•	 Læse med barnet hver dag

•	 Vise interesse for læsningen

•	 Spørge til de bøger dit barn viser interesse for

•	 Sørge for, at læsningen bliver en hyggelig 
stund

•	 Læse højt for barnet. Når du læser højt for dit 
barn, lærer barnet læseretningen at kende,  
hvis du samtidig peger på ordene

•	 Rim og remser

•	 Findebøger

Samtale om bøger styrker barnets ordforråd og 
begrebsverden. 

•	 Se på billederne; hvad kan du se?

•	 Se på billederne; hvad tror du der sker?

•	 Kender du nogen bogstaver?

•	 Hvad betyder ordet?

•	 Hvad tror du, der står? – gæt

Skrivning er også en vigtig vej til god 
læseudvikling

•	 Lad dit barn skrive ”legeskrivning”

•	 Lav bogstavshistorier/små bøger

•	 Huskesedler

•	 Ønskesedler

•	 SMS’er

•	 Invitationer

•	 Postkort, mails og breve

•	 Computer

Det er ikke den korrekte stavning, der er afgørende, 
men at udvide barnets kendskab til skriftsprog.

Børns sproglige udvikling

Giv mit barn læsehunger.
Det beder jeg dig om med brændende hjerte.
For jeg vil så gerne, at mit barn skal få 
i sin hånd nøglen til eventyrlandet, 
hvor de dejligste af alle glæder findes
Astrid Lindgren


