
Digitale tilbud for 
nysgerrige børn

-og deres forældre



Digitalt  
vejlebib.dk

Biblioteket har mange digitale tilbud for 
børn og deres forældre. 

Bibliotekets digitale tilbud falder i tre kategorier. Der  
er inspirationskilderne, der primært henvender sig 
til forældrene, den direkte adgang til bøger og film, 
samt de faglitterære kilder, hvor børnene selv kan 
læse om alverdens emner. 

Inspirationskilder: 

Sprogsporet 

Læsesporet 

litteratursiden

Direkte kilder:

eReolen GO 

Filmstriben og Børnebiffen.dk

Faglitterære kilder:

Faktalink

Forfatterweb

Historiens Verden
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”Der er en større skat 
emt i bøger end i al 
iratens tyvegods på 
katteøen.”

-Walt Disney
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“Hvilken dag er det i dag,” spurgte Peter 
Plys. “Det er i dag,” svarede Grisling. “Min 
yndlingsdag,” sagde Peter Plys.



Inspiration

Sprog og læsning giver barnet mulighed for 
at interagere med verden.

For forældre til børn i 
alderen 0-6 år. 
Bibliotekerne er 
gået sammen om at 
skabe en portal til 

sprogstimulering. En del af portalen er henvendt til 
forældre, der gerne vil have inspiration til hvordan de 
kan styrke barnets sprog.

Film
Under Barnets sprog - 3 små fif, finder du en film, 
der forklarer hvorfor og hvordan sproget kan bruge i 
forhold til små børn. 
Under Barnets sproglige udvikling finder du 
oversigter og flere film.  

Her finder du plakater med almindelig sprogudvikling 
og andre modeller, der kan inspirere og hjælpe med at 
finde dit barns næste udviklingstrin.

Få kroppen med
Under Krop og bevægelse finder du film, bøger og en 
guide til hvordan du får sammenhæng mellem sproget 
og kroppen f.eks. ved hjælp af sanglege.

Linksamlinger 
I Sprogsporet finder du masser af links til gode 
steder og nyttige apps. 
Der er også tekster og links til særlige forhold som 
ordblindhed, stammen, flersproglighed. 

Boglister 
Bibliotekernes Sprogspor byder på masser af 
boglister. Der er både fysiske bøger og digitale e- og 
lydbøger. Under Boglister finder du bøgerne opdelt 
i emner som Svære følelser, Slut med sut og ble, 
Godnat, Ny i dagtilbud, At starte i skole, Højtlæsning. 

Bibliotekerne arbejder hele tiden med 
sprogstimulering og Bibliotekernes Sprogspor 
udvikler sig for hver dag der går.
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https://www.sprogsporet.dk/


Her kan du finde opskriften på at 
gøre dine børn vilde med bøger! 
Læsesporet.dk er et spritnyt 
site, hvor du kan finde et væld af 
inspiration og idéer til at styrke 
læseglæden hos børn og unge 6-16 

år. 
Bibliotekerne udvikler løbende succesfulde 
læseindsatser, og flere af dem er nu samlet på 
læsesporet.dk 
Du finder også masser af viden om børn og unges 
læsevaner og -kultur. 

Og så har Læsesporet både noget at byde på til 
forældre, lærere, biblioteksformidlere og andre 
fagprofessionelle. 
Gå på opdagelse - eller gå målrettet efter 
læsekoncepter som fx Læsedysten, Læsefamilier 
eller Sluk og Læs.

Kom med på sporet af læseglæden!

Litteratursiden   
Litteratursiden er 
for voksne og børn, 
der vil inspireres til 
gode læseoplevelser.
Bibliotekernes site 
er til dig, der elsker 
bøger. Til dig, der 
læser i din fritid eller 

dig, der studerer og arbejder med litteratur eller 
skaber den. 
På Litteratursiden finder du inspiration, baggrund 
og viden om ny og ældre skønlitteratur og 
faglitteratur for både børn og voksne. Du kan finde 
forfatterportrætter, anmeldelser, lister, temaer og 
analyser. 

Litteratursidens skribentgruppe består af kritikere, 
forskere, redaktører, bibliotekarer, forfattere, 
journalister og kulturpersonligheder. Det betyder, at 
Litteratursiden indeholder forskelligartede bidrag, 
hvor skribenternes egne stemmer får lov til at komme 
til udtryk. 
På Litteratursiden insisterer vi på, at 
litteraturjournalistik er mere end bare omtaler 
og anmelderstjerner – vi agerer talerør for den 
personlige og troværdige formidling. 
Det for børn findes under https://litteratursiden.dk/
boerneboeger.

*I de følgende afsnit vil du støde på ordet bibliotekslogin.  Når man bliver oprettet som bruger på 
biblioteket, er man biblioteksbruger. Alle børn kan blive biblitoteksbrugere. Det kan ske online ved at en af 
forældrene benytter sit nemID på linket, der findes på vejlebib.dk (nederst under ”Velkommen til nye brugere”). 
Det kan også gøres ved  at en forældre/værge giver tilladelse ved at udfylde en attest (findes samme sted) - og 
så kan barnet møde op på biblioteket i betjent åbningstid med attest og sundhedskort og blive oprettet. Hvis 
barnet ikke skal bruge sit sundhedskort som lånerkort, kan I få et børnelånerkort på biblioteket, næste gang I 
kommer i den betjente åbningstid. Når man bliver oprettet, vælger man en firecifret kode.

Nu er barnet biblioteksbruger, og barnets CPR nr. og koden er barnets bibliotekslogin. Nummeret, der står på 
børnelånerkortet, kan bruges i stedet for CPR nr.
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https://www.laesesporet.dk/
https://www.laesesporet.dk/
https://litteratursiden.dk/boerneboeger
https://vejlebib.dk/hjaelp/velkommen-nye-brugere


Tag del i glæden ved sprog, litteratur og 
læsning
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”En børnehistorie, som 
udelukkende kan nydes af 
børn, er på ingen måde en 
god børnehistorie.”

-C.S. Lewis

Bøger og film

Du finder et væld af bøger og film online 
via Vejle Bibliotekerne 
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Bibliotekerne har udvalgt bøger til børn og unge. Find dem på eReolenGO og på Filmstriben under fanen Børn & Unge

eReolenGo byder på e-bøger og 
lybøger for børn og unge.
Du finder digitale bøger, som du 
kan ”bladre” i med billeder som 
i en fysisk bog. Du kan indstille 
størrelsen på bogstaverne så de 

passer dig, og teksten ikke bliver for uoverskuelig. 
Lydbøgerne kan du høre, og de husker, hvor du er 
kommet til. Du finder eReolenGo på ereolengo.
dk, men du kan også downloade app’en GO! til 
din smartphone og tablet, og der kan du desuden 
downloade bøgerne, så du ikke hele tiden skal være 
online. 

Men eReolen GO! er ikke kun en samling bøger. 
På eReolen GO er der film, podcasts, artikler og 
boglister, der hjælper dig til at finde den bedste bog 
til dig. På eReolen GO er det både børn og voksne, der 
anbefaler bøger, så eReolen GO bliver det perfekte 
sted for de lidt større børn at gå på opdagelse.

Småbørn 
Hvis du er interesseret i bøger for de små børn findes 
anbefalingen på sprogsporet. Alle bøgene kan også 
læses på eReolen.dk og via app’en eReolen. 

Adgang 
Du kan logge på eReolenGO med dit bibliotekslogin*. 
Nogle skoler har også tegnet abonnement, så du 
kan logge på med dit unilogin og bruge eReolenGO i 
skoletiden. Ellers er eReolenGO kun til fritiden, hvor 
du kan læse lige, hvad du vil.

Filmstriben byder på spillefilm, 
kortfilm og dokumentarer til alle.  
Hvis du vælger Børn & Unge øverst 
på siden, undgår du de voldsomste 
film. Du finder film som Min søsters 
børn i Ægypten, F for får, Vitello, 

Antboy og masser af Astrid Lindgren-film. Du finder 
også små tegnefilm  som Cirkeline og dokumentarer 
som Flying Superkids on tour! 
Nogle gange bliver filmene skiftet ud. Du kan 
tilmelde dig Filmstribens nyhedsbrev, så du kan følge 
med i aktuelle temaer og alt det nye.

App 
Filmstriben findes som app til smartphones, tablets 
og til Chromecast og Apple tv. Du kan også bruge 
en computer. Filmstriben kræver, at du hele tiden er 
forbundet til Internettet. 

Adgang  
Du finder Filmstriben på filmstriben.dk eller som 
app’en Filmstriben. Du skal logge på med dit 
bibliotekslogin. Læs evt. mere på vejlebib.dk under 
Digitalt. 

*Bibliotekslogin: se s.6
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— 
Albert Einstein

Jeg har intet specielt 
talent. Jeg er blot 
ekstremt nysgerrig.

— Albert Einstein 

Viden om verden

Fakta om alverdens emner findes også 
online fra pålidelige kilder via Vejle 

Bibliotekerne. 
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— 
Albert Einstein

Du kan finde fagbøger på eReolenGO, og du kan finde artikler på Faktalink, Forfatterweb og Historiens Verden -Hvis du skal skrive, er der 
hjælp på Ordbogen.com

Faktalink er emner fra virkeligheden
Når du går på faktalink.dk og logger på 
med dit bibliotekslogin*, får du adgang 
til en masse artikler. For børn under 12 

år er Faktalink Light at foretrække, mens Faktalink 
er for de større. Du finder emner som De nordiske 
guder, Rockere, Vacciner, Børn har også rettigheder, 
Kildekritik, Hjernen og Opdagelsesrejser. Der 
kommer hele tiden nye aktuelle emner på Faktalink. 

Historiens Verden giver dig indblik i 
verdenshistorien.
Mange af artiklerne er skrevet i tre 
sværhedsgrader, hvor de letteste kan 
læses fra ca. 10 år.  

Historiens verden omfatter emner som 
Præsidentvalg i USA, Korstogene, Den Trojanske 
krig, Kampen om Sicilien og masser af historiske 
og mytiske personer. Du kommer til Historiens 
Verden via Vejlebib.dk - Digitalt, og du kan logge på 
hjemmefra med dit bibliotekslogin*.

*Bibliotekslogin: se s.6

Forfatterweb handler om de forfattere og 
tegnere, der laver bøgerne.  
Du kan lære dem bedre at kende ved 
at læse om dem eller se en lille film, 

hvor de fortæller om deres arbejde med bøgerne. Du 
finder forfattere som Camilla Wandahl, Manu Sareen, 
Bjarne Reuter og tegnere som Carl Quist Møller, 
Birde Poulsen og Cato Thau-Jensen. Brug indgangen 
”Børn og Unge” for nogle af forfatterne skriver 
også voksenbøger. Du kommer til Forfatterweb på 
Forfatterweb.dk og logger ind med dit bibiotekslogin*.

Du kan komme meget langt med google. 
Hvis du ikke kan stave, kan du ofte bruge 
Google til at finde den rigtige stavemåde. 

Men hvis du gerne vil udvide dit ordforråd, er 
ordbogen.dk et virkeligt godt sted. Her finder du 
ordenes bøjninger og alternative ord på dansk, 
englsk, tysk, spansk, italiensk, svensk og norsk. 
Skriv et ord- søg- og vælg din ordbog. Du kommer til 
Ordbogen.com via Vejlebib.dk - Digitalt, og du kan 
logge på hjemmefra med dit bibliotekslogin*.                        

 
Ordbogen.com hjælper med at finde ord. 
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Som noget nyt giver bibliotekerne adgang til en masse kortfilm via 
børnebiffen.dk. Her kan du finde små film om Vitello, Cirkeline og Hunden Ib. 
Der er også nyttige film som ”Helmuth Olsens mave”, der kan hjælpe børn, 
der er ved at lære at bruge toilettet, til at forstå hvordan både maven og 
kloaksystemet fungerer.  Log på med dit Bibliotekslogin (se s.6).

Vejle Bibliotekerne

Willy Sørensens Plads 1 · 7100 Vejle 

Tlf.: 76 81 32 00
vejlebib@vejlebib.dk
www.vejlebib.dk

https://bornebiffen.dk/



