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LÆR AT LEGE!

Kompetenceudviklingsdag
Inspiration til leg i biblioteket

Tirsdag den 14. september kl. 10-15 
på Hovedbiblioteket i Aalborg

LEGENDE
BØRN

PAS PÅ !

Hvordan får vi mere leg ind i biblioteket? 

Legende Familier i Biblioteket har gennem to år sat legen på 
dagsordenen og vil denne dag dele ud af erfaringer med at få 
familier til at lege på biblioteket. 

På temadagen vil vi diskutere hvad leg er, hvorfor leg er vigtig, 
hvordan man kan kvalitetsvurdere legetøj, og hvad legens rolle 
er og kan være i biblioteket. Ligeledes vil vi diskutere leg og 
medier, pop og plastik og børns dårlige smag. 

Der vil være oplæg fra Stine Liv Johansen, ph.d., Aarhus 
Universitet og Klaus Thestrup, VIA UC, der tager fat i legen både 
teoretisk og praktisk.

Tilmelding 

Online på http://kursus.aakb.dk/
kii/kii-05315.htm

Hvor
Salen, Hovedbiblioteket i Aalborg, 
Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Hvornår 
Tirsdag d. 14. september kl. 10-15

Flere oplysninger og tilmelding på 
www.aakb.dk/LegendeFamilier

Projekterne er støttet af Styrelsen 
for Bibliotek og Medier

Temadagen afholdes i samarbejde 
med Danmarks Biblioteksforening

LÆR AT LEGE! Inspiration til leg i biblioteket

Tirsdag den 14. september kl. 10-15 på Hovedbiblioteket i 
Aalborg

Hvordan får vi mere leg ind i biblioteket? Legende familier i 
biblioteket har gennem to år sat legen på dagsordenen 
og vil denne dag dele ud af erfaringer med at få familier til 
at lege på biblioteket. På temadagen vil vi diskutere hvad 
leg er, hvorfor leg er vigtig, hvordan man kan 
kvalitetsvurdere legetøj og hvad legens rolle er og kan 
være i biblioteket. Ligeledes vil vi diskutere leg og medier, 
pop og plastik og børns dårlige smag. Der vil være oplæg 
fra Stine Liv Johansen, ph.d., Aarhus Universitet og Klaus 
Thestrup, VIA UC, der tager fat i legen både teoretisk og 
praktisk. 

Hvornår: Tirsdag d. 14. september 2010 
kl. 10- 15

Hvor: Salen, Hovedbiblioteket i Aalborg
Rendsburggade 2 

9000 Aalborg
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