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KONCEPTPRÆSENTATION
Ud af Boksen
Ud af Boksen er et læseglædekoncept, hvor læseuniverser
åbnes og udfoldes med det formål at inspirere og vække
læseglæde hos børn.
I en stor trækasse åbnes et emneunivers fyldt med bøger, scenografi, brætspil og andet læsemotiverende indhold. Trækassen er udstyret med hjul, kan bruges som siddebænk og udgør
kernen i det mobile læserum.
Fritidsordningerne modtager en ny emnekasse med 2 måneders
interval ud fra et rotationsprincip, så læserummet i institutionerne skaber en nyhedsværdi og øger chancerne for at forblive
interessante at besøge og udforske for børnene.
Der var til at starte med indgået 7 samarbejdsaftaler, men efter
de første kasser havde roteret et par gange med succes, søgte
biblioteket styrelsen om at udvide projektet så de sidste 5 kommunale fritidsordninger kom med i projektet, hvilket de sagde ja
til.
Yderligere begrundelse for udvidelsen af projektet står i afsnittet
”Projektet UD AF BOKSEN i drift”. Derfor vil den første del af
rapporten have fokus på de oprindelige 7 læsekasser, der blev
produceret.

Ud af Boksen består af:
• Stor trækasse på hjul
• Roll-ups med illustration af emne
• Bogreol (roteres ikke)
• Bogsamling ud fra tre parametre: 15-20 emnebøger, 15 		
bøger udvalgt af børnene selv, 40 bøger udvalgt af folke-		
bibliotekaren
• Interaktiv væg, hvor børn kan indtale anmeldelser af læste
bøger
• Brætspil (primært tilknyttet emne)
• Læserumsindretning (herunder huler, fodboldmål,
dekorationer, sengesæt/tæpper og puder)
• Flyers for eReolen, Filmstriben og Verdensbiblioteket
(med anbefalinger)
• Læseglædemappe (læsemotiverende aktiviteter,
opskrifter, skabeloner mv.)
• Pædagogmappe (skabeloner, instruktioner, tjeklister ved 		
rotation, logbog mv.)
Ud af Boksen udspringer af et projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og har til formål at knytte fritidsordningerne og
folkebiblioteket bedre sammen og styrke samarbejdet på tværs
af forvaltninger. Som supplement til læsebånd mv. i folkeskolen
giver Ud af Boksen børn mulighed for at læse de anbefalede
minimum 20 min. om dagen i fritidsordningen, hvilket kan gøre
en forskel for de familier, som ikke formår at løfte opgaven selv.
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Etablering af læserummet
Ud af Boksen er udviklet med henblik på, at børnene selv kan
deltage i opsætningen af det mobile læserum. Hvad enten
institutionen har et helt rum eller blot et hjørne af et større rum
til rådighed, så kan børnene selv deltage i udfoldelsen af
universet og udforskning af emnet. At få børnene til at hjælpe
med opsætningen kan skabe engagement og ejerskab af
kassen og dermed fordre en større brug af læseaktiviteterne.
Indholdet i mapperne
Både læseglædemappen og pædagogmappen er essentielle
dele af Ud af Boksen, da de tilknytter aktiviteter og andre læsemotiverende aktiviteter til konceptet. Mapperne består af:
Læseglædemappe:
• Stafet mellem fritidsordninger
f.eks. i Helte & Spioner: ”Skriv en gåde, som I tror, at de 		
andre ikke kan gætte – svaret står i pædagogmappen”
f.eks. i Sport: ”Skriv en disciplin og se om I kan slå
hinandens rekorder”
• Aktiviteter
f.eks. i Natur: ”Hvem kan først få naturbingo?”
f.eks. i Rummet: ”Design dit eget rumvæsen og giv den
et navn, en hjemplanet og en historie”
• Opskrifter
f.eks. i Eventyr: Arme riddere

•
•

f.eks. i Dyr: Kanelsnegle
Skabeloner til aktiviteter
f.eks. i Sport: Afkrydsningsseddel i Ekstremlæsning
Forsider af samtlige bøger i kassen, som bruges til den 		
interaktive væg

Pædagogmappe:
• Tjeklister for inventar og bøger (bruges ved rotation)
• Skabeloner til forskellige kreative aktiviteter til
læseglædemappe
• Instruktion til interaktiv væg
• Logbog til videndeling mellem institutioner

GODT RÅD
Vær opmærksom på vægten af den samlede kasse,
da det kan blive for tungt at løfte for transportmedarbejdere. Projektet har samlet bøgerne i andre kasser
ved siden af med tydelig skiltning om, hvilken kasse
de tilhører.
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EVALUERINGSTRATEGIER
Ud af boksen er et koncept, der omhandler læseglæde hos børn
i fritidsordninger. I den første del af projektperioden har ca. 615
børn i de 7 tilknyttede fritidsordninger fået gavn af tilbuddet.
Det er svært, at måle på børns læseglæde ud fra et kvantitativt
perspektiv. Derfor er målingen af børnenes oplevede læseglæde ikke videnskabeligt funderet, men er et indblik i børnenes
brug af læsning, som en del af deres aktiviteter i fritidsordningen. Derfor beror projektets evaluering i høj grad på pædagogernes oplevelser og deres samtaler med børnene i
institutionen.
Projektet har arbejdet ud fra følgende målsætninger:
• At flere børn får læst mere, og gerne min. 20 minutter om
dagen i fritidsordningen
• At de deltagende pædagoger oplever øget fokus på
læsning, som del af aktivitetsporteføljen

Børnenes læseglæde
Som udgangspunkt for måling af børnenes læseglæde har projektet benyttet en intuitiv farvelægning af bogrygge på en plakat.
Hver gang børnene har læst på egen hånd eller fået læst højt
farvelægges en bogryg på reolen med maksimum en farvelægning pr. barn pr. dag.
Målingen omfatter en uge i fritidsordningen. Denne metode
måler ikke på aktiviteter i det brede læsebegreb, men udelukkende på læsning af bøger, da det giver en mere konkret
måling, og er nemmere for børnene selv at måle.
Vores ”bogreol” med bogrygge, som skal farvelægges, ser
således ud og printes fra en ganske enkel PDF, der kan printes
ud i fritidsordningen og evt. hænges op på væggen.

Projektets målopfyldelse evalueres primært ud fra interviews
og møder med pædagogerne. Gennemførsel af aktiviteter og
måling af børnenes læseglæde skal tillægges en grad af usikkerhed, da hverdagen i corona-perioden ikke kan anses som
værende hverken repræsentativ eller kontinuerlig henover hele
projektperioden, samt at målingen er selvrapporterende.
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Pædagogernes oplevelse
Pædagogernes rolle er fundamental i et koncept som Ud af
Boksen, da det ofte er pædagogerne, der sammensætter aktiviteterne og leder an deri. Fritidsordningerne har forskellige
udgangspunkter og muligheder for at afsætte rum til kassen, så
at lade den stå fremme, som en fast del af inventaret, så
børnene selv kan vælge mellem materialerne hele tiden, er
langt fra muligt i alle institutioner.
Pædagogernes oplevelser bliver dokumenteret i de logbøger,
som bliver sendt med kasserne. Logbøgerne har to formål,
de skal fungere som et værktøj for pædagogerne imellem, og
berige biblioteket med et indblik i fritidsordningens hverdag og
aktiviteter. Herudover afholder biblioteket flere videomøder, som
fritidsordningerne kan deltage i for at indhente inspiration og
dele oplevelser med hinanden. Disse møder fungerer ligeledes
som et evaluerings værktøj.

TIP
Læseglædekasserne kan ikke bruges forkert!
Kasserne er et tilbud til fritidsordningerne og kan
bruges i det omfang, der giver mening i hverdagen.
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METODE OG PROCES
Ud af Boksen er udviklet i perioden forår 2020 - forår 2021,
hvorfor konceptudviklingen og processen naturligvis er blevet
påvirket af Covid-19-epidemien. I det følgende afsnit er påvirkningerne fra Covid-19-restriktionerne dog forsøgt udeladt til
glæde for de kommuner og institutioner, som ønsker at gennemgå samme udviklingsproces med konceptet i en postepidemitid.
Covid-19-udfordringer og –løsninger er samlet i kapitlet
”Projektet i en coronatid”.
Det brede læsebegreb
Både koncept og proces tager udgangspunkt i det brede
læsebegreb, som blev præsenteret ved programstøttens opstartsworkshop i februar 2020. I det brede læsebegreb anses
læsning som værende mere, end den læste tekst.
Den Danske Ordbog definerer bl.a. ordet ”læse” således:
1. ”at opfatte og omsætte håndskrevne eller trykte (skrift)		
tegn til sammenhængende ord og sætninger og forstå 		
deres indhold”
2. ”at forstå og fortolke et særligt system af tegn”

3. ”at slutte sig til en persons tanker eller følelser ud fra
vedkommendes væremåde, ansigtsudtryk el.lign.”
Derudover påpeger Dan Ringgaard i sin bog ”Litteratur”, at
den digitale udvikling har den konsekvens, at ”læsning betyder ikke længere” afkodning af skrift, men afkodning, fletning
og produktion af ord, billede og lyd. Den gode digitale læser
bevæger sig frit imellem flere og stadig mere blandede tegnsystemer (…) med en anden sensibilitet.” (s.20, Litteratur,
Ringgaard, 2014).
Disse uddrag af oplæggene på workshoppen danner grundlaget
for konceptets inddragelse og prioritering af den brede pallette
af læsemotiverende materialer, som Ud af Boksen består af;
brætspil, opskrifter, tegninger, læserumsopbygning og andre
aktiviteter.

TIP
Ved at bruge et bredt læsebegreb, hvor læsning også
omfatter bøger, lydbøger, tegneserier, spil, højtlæsning, aktiviteter, opskrifter m.m. Kan man fange en
større gruppe børns interesse.
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Procesoverblik
Nedenfor præsenteres projektperiodens proces i overskrifter.
Herefter dykkes der ned i udvalgte passager og pointer, som
har været et særligt opmærksomhedspunkt i processen.
Juni-juli 2020:
• Projektansøgning godkendt
• Indkøb af basisbogsamling
• Skitsering af læserum og aktiviteter
• Mailkorrespondance med pædagoger
• Igangsætning af produktion af trækasser
August 2020:
• Indsamling af børnenes læsefavoritter
• Indkøb af materialer/bøger
September-oktober 2020:
• Workshop med pædagoger: Videndeling om hverdagen 		
i institutionerne, præsentation og justering af prototype, 		
videreudvikling af aktiviteter og læserum (herunder yder		
ligere coronaforholdsregler)
• Måling af læsning i institutionerne (før-billede)
• Færdigudvikling af læseglædekasser inkl. læserum og 		
aktiviteter
• Information til forældre

November 2020:
• Implementering og rotation igangsættes
December 2020:
• Videomøde med feedback på første kasse
Januar-april 2021:
• Løbende rotation
• Løbende feedback fra pædagogerne og evt. tilretning
Maj 2021:
• Evaluering
• Inddragelse af de fem sidste fritidsordninger i
Vesthimmerlands Kommune
Juni-juli-august 2021:
• Alle kasserne vender hjem til biblioteket, hvor
bibliotekaren gennemgår og udskifter evt. ødelagt
materiale/telt/aktiviteter
• Forberedelse af nye kasser – indkøb af materialer;
• bøger, aktivitetselementer m.m.
September 2021:
• Udsendelse af første kasse til alle 12 fritidsordninger i 		
Vesthimmerlands Kommune
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November 2021:
• Rotation af anden kass3
December 2021:
• Evaluering med alle fritidsordninger

TIP
Det er vigtigt at tjekke ind i løbet af processen med
pædagogerne – det kan godt være de bare skal nikke
og blive informeret, men er vigtig for ejerskabet over
projektet.

Nedslag i proces
I følgende afsnit zoomes der ind på nedslag i processen, som
har haft indflydelse på udviklingen af konceptet.
Indsamling af børnenes læsehits
For at sikre aktivering og inddragelse af børnene i processen
med at finde bogtitler til kasserne, blev en plakat hængt op i
fritidsordningerne. Her skulle børnene i fællesskab med
pædagoger og forældre nedskrive deres egne læsehits.
Dermed er der allerede nogle bøger, som børnene kan anbefale
til hinanden, når kasserne kommer ud. Plakaten blev sat op
umiddelbart efter sommerferien.
Indkøb af bøger er fortaget af en børnebibliotekar med input
fra pædagogerne, børnene og forældrene. Pædagogerne har
udtrykt ønske om at få højtlæsningsbøger med i kasserne. Det
er også pædagogerne, der har været med til at påpege, at der
skulle være emner på kasserne og deri bøger, som understøtter
emnet. Derudover har den store aldersspredning, 0.-3. klasse,
spillet en rolle i udvælgelsesprocessen af bøger, foruden at der
skal være bøger til de læsestærke børn og til dem, der er
udfordret.
De indkøbte materialer er derfor en blanding af letlæsningsbøger, fagbøger, billedbøger, alm. børnebøger og højtlæsningsbøger.
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Valg af andre læsematerialer
Ud af Boksen afspejler i høj grad også et bredt læseperspektiv, hvor brætspil, aktiviteter og opskrifter spiller en vigtig rolle
i udfoldelsen af kassens emne. Det er vigtigt for konceptets
grundform, at de forskelligartede materialer understøtter en
nysgerrighed til at fordybe sig i universet, bl.a. ved at læse om
emnet i bøgerne. Brætspillene kræver f.eks., at man læser vejledningen for at forstå, hvordan spillet skal spilles. Spillene skal
ligesom bøgerne passe til målgruppen, men også til den enkelte
kasses emne. En del af aktiviteterne har et ”bogspind”, f.eks. i
sportskassen er en af aktiviteterne ”Ekstrem læsning”, som ser
således ud:

Her kommer der en læseudfordring.
Vi har fundet på en masse fysiske aktiviteter, som du
skal klare, mens du på samme tid læser 3 sider i en bog.
Tror du, at du kan klare mosten?
Held og lykke!
Kan du læse, mens du:

Kryds af

Hopper
Danser
Løber
Går baglæns
Står med en bog på hovedet
Laver squats
Tager armbøjninger
Står på et ben
Har hovedet mellem dine ben
Står på dine hænder og skal vende
siderne med din næse
9

Derudover skal aktiviteterne være med til at aktivere de
medsendte bøger i kassen, f.eks. at børnene får læst et eventyr
højt, hvorefter de selv skal prøve kræfter med at skrive et
eventyr. Alle opskrifter skal også læses, idet der er en læringsproces i, at forstå det læste, så det kan forvandles til en madret.
En anden god øvelse i denne sammenhæng er, at skrive en
indkøbsseddel, som passer til opskriften.
På denne måde handler læsebegrebet ikke kun om at læse en
bog, men også hvordan læsning i praksis, i aktiviteter og sociale
sammenhænge, såsom højtlæsning, kan være med til at skabe
større læseglæde hos børn.
Etablering af et læserum
Selve indretningen af læserummet og dermed indholdet i kasserne har været på en udviklingsrejse i projektforløbet. De
første idéer bestod af papvægge, der skulle foldes ud, så de udgjorde væggene i læserummet. Men der var flere udfordringer
herved; for det første var de ikke holdbare i længden, og for det
andet ville det betyde, at kasserne skulle laves meget store eller
at en masse indhold skulle opbevares ved siden af kasserne.
Derfor blev løsningen at lave roll-ups, som passer til emnet på
kassen og på en let og ligetil måde sætter stemningen for læserummet. Derudover kan der indkøbs en del hyggeelementer til
kasserne i form af tæpper, puder, lyskæder eller lamper.
10

Samarbejdspartnere
Det lokale netværk er rigtig vigtigt og har været helt essentielt
for en succesfuld gennemførelse. Projektets primære
samarbejdspartnere er de første 7 deltagende fritidsordninger.
Derudover har det kommunale tilbud CKA (Center for Kompetence Afklaring) produceret kasserne, som har faglærte lærere/
undervisere tilknyttet. Denne ressource har projektet nydt godt
af, da de har været garant for, at kassens specifikationer lever
op til brugen; herunder at de skal kunne komme igennem en
dør, hjulkrav og pladetykkelse, hvilket gør det sikkert for
børnene, når de skal sidde på kasserne, samt kæden, som er
fastgjort til låget, så det ikke kan klappe bagud ved et uheld.
Som en lille ekstra, fin detalje er der sat en lille læderstrop på
låget, så det er nemmere at åbne. Fremadrettet står CKA for
transport af kasserne, når de skal roteres.
Kommunens lokale skolekonsulent, som kender institutionerne
godt, er inddraget i den indledende fase af projektet i forbindelse med at finde de første 7 institutioner, der deltager i projektet.
Møder og workshops
I september 2020 afholdte bibliotek en workshop sammen med
pædagogerne på Aars bibliotek. En vigtig del af processen er,
at det er essentielt med så mange inputs som muligt fra fritidsordningerne for at skabe ejerskab, større chance for succes og
implementering i hverdagen i institutionerne.

Workshoppen blev delt op i tre dele:
1. Status:
Bibliotekaren gav en status for processen med læsekasserne med fremvisning af mock-up af, hvordan en læsekasse
ville se ud, samt hvad dens indhold kunne være.
2. Videndeling:
Pædagogerne og bibliotekarerne fik mulighed for at vende,
hvordan hverdagen i institutionerne er. Det var en hjælp for
bibliotekarerne i forhold til at planlægge aktiviteter til kasserne, der kan lade sig gøre i dagligdagen i institutionerne.
Denne videndeling gav desuden pædagogerne et indblik i,
hvordan deres kollegaer strukturer deres hverdag og brug af
læsning heri på tværs af fritidsordningerne.
3. Idégenerering:
Idégenerering over aktiviteter, som er forbundet til kassernes
emne, forgik ved hjælp af 7 store plancher, hvor pædagogerne skulle skrive hvilke aktiviteter/lege/spil/opskrifter m.m.,
´som kunne være spændende til hver kasses tema. Idéen
med idégenereringen var at pædagogerne skulle tænke:
STORT – VILDT – SJOVT.
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Fordi dette møde var fysisk, havde pædagogerne også
mulighed for at læse alle andres idéer, skrive videre på idéer og
have socialt samvær med deres kollegaer fra andre institutioner.
Opgaven blev afsluttet ved at gennemgå alle punkterne, så vi fik
dem uddybet og kvalificeret.
Workshoppen, der varede i alt to timer, var meget værdifuld for
alle parter. Bibliotekarerne, som ikke før har haft den store viden
om fritidsordningernes hverdag, fik indsigt i fundamentale
forhold, f.eks. hvor mange børn, der er på en almindelig dag,
hvor lang tid børnene normalt opholder sig i institutionen og
hvor store forskelle, der er på institutionerne lokalt.
De mange coronarestriktioner, som alle institutionerne har
været pålagt at arbejde indenfor rammerne af, har naturligvis
også påvirket workshoppen og dens udbytte samt haft
indflydelse på udformningen af vise dele af kasserernes
indhold. Se mere i afsnittet Projektet i en coronatid.
Forældrerollen
Ud af Boksen er et koncept henvendt til institutionerne og
børnene med henblik på læseglæde og mulighed for at opnå
de anbefalede 20 minutters daglige læsning i fritidsordningen.
Særligt for de børn, der ikke nødvendigvis støttes i læsning og
læseglæde i hjemmet. Forældrenes rolle i konceptet er altså
ikke bærende. Derfor er der udelukkende udviklet informations-

materiale målrettet forældrene omhandlende præsentation af
konceptet og orientering om, hvad der foregår i fritidsordningen
samt generel læseglædeformidling.
I forbindelse med et andet projekt har vi allerede lavet
materialet. Her endte projektet med at udsende flyers med gode
læseråd til fritidsordningerne, som derefter uddelte disse til
forældrene.

TIP
Hvis fritidsordningen har institutionsadgang til
eReolen, kan det være en mulighed at vedlægge en
iPad i kassen eller blot lave en introduktion til, hvordan
fritidsordningen kan bruge eReolen på deres egne
iPads.
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SAMARBEJDE MELLEM FAGLIGHEDER
Dette projekt er et samarbejde mellem to meget stærke
fagligheder: biblioteket og pædagogfaget.
Biblioteket kommer med konkret viden om, hvordan man
inspirerer til læsning, hvordan man fanger og fastholder
interessen og finder frem til det medie, som egner sig bedst
til den fortrukne form for læsning.
Pædagogerne har den daglige viden om og omgang med fritidsordningsbørnene, herunder den pædagogiske indsigt og
værktøjskasse, hvormed de har mulighed for at invitere børnene
ind på læseglædevejen ved at implementere gode tidpunkter for
læsning i løbet af dagen og vække deres nysgerrighed og interesse med kassens forskellige aktiviteter, f.eks. gennem dialogiske læsning, som bliver brugt i mange sammenhænge.
De to faggrupper har også stærke kompetencer, her er pædagogerne meget mere hands-on, og bibliotekarer har mere proces og planlægning erfaringer, da det ofte er deres hverdag.
Videndeling
De to fagligheder har haft stor gavn af hinandens viden, både
pædagog til bibliotekar, men også særligt mellem pædagogerne, da hverdagen i de forskellige institutioner kan se utrolig
forskellig ud. Det brede samarbejde mellem fritidsordningerne
tilvejebragte et indblik i både de store institutioner med over 200
børn og de små LBO’er (Landsbyordninger), hvor der var
væsentlig færre børn.

Det gik op for os, særligt bibliotekspersonalet, at ikke to fritidsordninger er ens. Dette indblik i institutionernes hverdag var
guld værd i forhold til at implementere mulige aktiviteter, f.eks.
må aktiviteterne helst ikke tage mere end en time, da det ofte er
al den tid, børnene har i institutionen, før de tager hjem.
Der var også stor forskel på, om der blev arbejdet i små grupper
med børnene eller der var tid og plads til at have fokus på det
enkelte barn.
En coronarestriktion betød også, at de ikke længere blandede
klasserne, men holdt dem opdelt.
Pædagogerne har fået flere muligheder for at bringe læsning
ind i hverdagen. Noget så enkelt, som at have adgang til et godt
højtlæsningsmateriale til frugtspisningen eller et hjørne i rummet, hvor der er mulighed for hygge og fordybelse. Bøgerne er
også et meget mobilt materiale, som kunne tages med udenfor
for at blive brugt til aktivering der. En del af de medfølgende
aktiviteter i kassen har været voksenstyret og har skullet passe
ind i en travl hverdag.
Ved at afholde workshoppen, som et af de første dele af projektet, kom mødet mellem de to fagligheder meget hurtigt i spil.
Derudover blev der lagt op til, at der også sker en videndeling
udover workshops og videomøder, nemlig i form af logbøgerne,
der er et fast element i kasserne.
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Kommunikation
Nøglen til at få de fleste projekter til at lykkes er kommunikation,
der opstod flere forskellige udfordringer i forhold til kontakten i
det daglige. Hverdagen på et bibliotek og en fritidsordninger ser
meget forskellig ud; bibliotekspersonalet befinder sig størstedelen af tiden i nærheden af mail og telefon, hvorimod pædagogerne ikke altid ejer en arbejdsmail, hvorfor de ofte bruger
deres privatmail, og det er en fællestelefon på stuen, der kan
ringes til. Pædagogernes kerneområde er jo at passe børn,
hvorimod bibliotekarens er fordelt 40/60 mellem udlånsvagter
og kontorarbejde.
I projektet blev der gjort brug af videomøder for at holde kontakten vedlige mellem institutionerne. Fordelen ved videomøder, er
at man kan afholde forholdsvis mange små møder uden at lave
en stor indgriben i pædagogernes hverdag.
Der har ikke været fuldtalligt fremmøde på møderne på
noget tidspunkt, hvorvidt det skyldes problemet med e-mail med
datoer, der ikke er kommet frem, eller andet er svært at vide.
Ud over det har der været udskiftning i kontaktpersoner i både
fritidsordningerne og biblioteket, samt at der kan dukke
pludselige vagter op i på begge arbejdspladser.
Det eneste fysiske møde, der var muligt i denne proces, var til
gengæld en stor succes. Igen opstod der videndeling både mellem pædagogerne og bibliotekarerne, men også pædagogerne
imellem.

SAMARBEJDSPARTNERE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesthimmerlands Biblioteker
Løgstør SFO (Bøgen)
Farsø SFO (Pluto)
Vestrup LBO (Kernehuset)
Vester Hornum LBO (Hulen)
Østermarkskolen SFO (Vulkanen)
Ullits LBO (Børnehuset Fjorden)
Toppedalskolen LBO (Frihuset)

TIP
Send en logbog rundt med kasserne. Det er både en
måde, hvorpå pædagogerne kan kommunikere internt
om, hvordan de har brugt kassen, og en mulighed for
at biblioteket kan få indblik i, hvordan hverdagen er
ude i institutionerne.
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PROJEKTET I EN CORONATID
Da projektet er blevet udviklet og testet under coronapandemien, har dette selvfølgelig også haft indflydelse på processen
og slutproduktet. Projektets erfaringer og følgevirkninger heraf
er samlet i dette afsnit, således at resten af rapporten kan
bruges uafhængigt heraf.
Institutionernes restriktioner
Kommunens institutioner er underlagt restriktioner fra sundhedsmyndighedernes side, men de enkelte institutioner har
også selv indført restriktioner, som kun gør sig gældende for
deres institution. Derfor har projektet været nødsaget til at
tænke følgende præmisser ind i projektet:
•

At der ikke er mulighed for at have materialer i karantæne
Derfor indeholder kasserne kun materialer, der kan
vaskes eller tørres af. Bl.a. er alle bøger indbundet i bog		
plast, så de nemt kan tørres af. En fordel herved er også,
at de bløde bøger er bedre beskyttet, hvormed levetiden 		
forlænges.

•

At børnene er blevet opdelt i hold
De større institutioner har været nødsaget til at opdele 		
deres børn, så henholdsvis 0.-1. klasse og 2.-3. klasse 		
er samlet. Det betyder, at kassen ikke har været til rådig		
hed for alle børnene hele tiden, men at de har haft ad		
gang på forskellige dage.

•

At flere aktiviteter er udendørs
Institutionerne er blevet opfordret til at være mest muligt 		
udenfor, derfor er der udendørsaktiviteter i aktivitetskata		
loget. Det kan f.eks. være at finde dyrespor i naturen.

•

At usikre tider kræver energi
Coronatiden og skiftende restriktioner i form af hjem-		
sendelse, nedlukning og nødpasning presser pædagogerne,
derfor har det været nødvendigt i endnu højere grad at være
bevidste om, hvor meget tid, der kræves af pædagogerne, i
udviklingsfasen. Et vigtigt værktøj i forhold til kommunikationen er at holde små korte videomøder og sende
orienteringsmails.

Bibliotekerne
Det har været en stor fordel for projektet, at hverken vores
proces eller koncept er baseret på, at bibliotekarerne skal
optræde fysisk og have en afgørende rolle for gennemførelsen
ude i institutionerne. Valget, at bibliotekerne ikke skulle være til
stede i institutionerne, gjorde at processen blev sat i gang, og
fordi alle parter er meget omstillingsparate, kunne læseglædekasserne blive sendt rundt. Gennem videomøder og logbøger
blev kommunikationen også meget mere enkel. Biblioteket varetog en stor del af det praktiske gennem planlægning og indkøb.
Der var et større arbejde i selve planlægningen af roteringsprocessen af kasserne, eftersom nedlukningerne gjorde roteringen
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mindre regelmæssig, end man kunne have ønsket sig.
Biblioteket har også oplevet nedlukningsrunder, hvilke også har
haft negative påvirkninger på projektet.

GODT RÅD
Biblioteket skal være primusmotor på projektet, pædagogerne har ikke ekstratid til samme udviklingsniveau.
Biblioteket har ofte også flere procesværktøjer, de
kan trække på i projektet. Send en logbog rundt med
kasserne. Det er både en måde, hvorpå pædagogerne
kan kommunikere internt om, hvordan de har brugt
kassen, og en mulighed for at biblioteket kan få indblik
i, hvordan hverdagen er ude i institutionerne.

Kassernes indhold
Indholdet af kasserne kom, som følge af coronaepidemien, også
til at se anderledes ud end først tiltænkt. Der er fysiske materialer, som er blevet fravalgt, f.eks. sækkestole, udklædningstøj,
pynt og tæpper. Tæpperne er f.eks. udskiftet med sengetøj,
som nemt kan kommes i en vaskemaskine. Derudover blev alle
bøger plastet, så de kunne tørres af. Dette er også medvirkende
til, at materialerne holder bedre. Fordi rengøringsniveauet er

hævet betragteligt i perioden, skal alt kunne vaskes/tørres af,
hvilket yderligere presser pædagogerne på tid med børnene.

GODT RÅD
Lav et særligt mærkat eller klistermærke f.eks. med
logo til alle materialer; bøger, spil og mapper i kasserne. Det bevirker at alle elementerne i kassen kan identificeres og ikke bliver blandet med institutionens egne
bøger og spil.

Mødeformer
Videomøder er blevet brugt flittigt under coronaperioden, og det
fungerer optimalt som informationskanal til korte drøftelser m.m.
I et projekt som Ud af Boksen, hvor der er flere institutioner,
som er fordelt udover hele kommunen, sparer det institutionerne ressourcer i form af tid og penge i forhold til kørsel. Det var
dog en udfordring at bringe pædagogernes faglighed ordentligt
i spil ved onlinemøder, hvilket vi oplevede var langt lettere på
fysiske møder. Derfor er processen blevet tilrettet løbende, hvor
bibliotekerne har været nødsaget til at udvikle på egen hånd og
derefter sende det til pædagogerne for feedback.
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Rotation
Første rotation af kasserne blev fastlagt til samme uge, som
hele Nordjylland blev lukket ned. Både biblioteket og CKA blev
hjemsendt, men det lykkedes at få sendt kasserne ud til
institutionerne takket være omstillingsparathed hos CKA og
kommunens tekniske servicemedarbejder/chauffør.
De næste mange måneder blev kasserne roteret rundt, dog
med uregelmæssighed.
I 2020 og foråret 2021 blev læseglædekasserne roteret ca. 4
gange, før de alle blev bragt tilbage til biblioteket i sommerferien. I september 2021 påbegyndte en ny rotationsrunde, hvor
håbet er, at der forhåbentlig ikke kommer flere nedlukninger.
Der er blevet udviklet en meget mere stram roteringsplan til hele
2021/2022.
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EVALUERING OG KONKLUSION
Børnenes evaluering
I forhold til resultaterne af denne bogreolsidé var der få fritidsordninger, der havde tid og mulighed for at udføre den første
læselystmåling.
Denne måling er fra Toppedalsskolen, udfyldt i uge 43 – 44
2020:

Derudover blev der sendt to skriftlige rapporter ind:

”Ullits LBO
Jeg har nu i over en uge fået lavet Læselystmåling
og det er blevet til 24 bøger i alt hos os. Mange af
børnene er usikre på at læse, men jeg tror og håber
på, at kasserne vil blive en succes.
Pædagog ved Ullits LBO

Bøgen, Løgstør
Her er resultatet af vores læselystmåling i Bøgen.
Børnene har tilsammen læst 119 bøger i uge 44.

Disse tre svar vi fik tilbage gav indblik i forskellige faktorer hos
fritidsordningerne. I den travle hverdag er det ikke let at finde tid
til at lave korte evalueringer med børnene.
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Der er ikke altid tid eller rum til at dykke ned i læsningen. Med
udgangspunkt i citatet ”Mange af børnene er usikre på at læse,
men jeg tror og håber på at kasserne vil blive en succes”, håber
vi på, at vi med implementeringen af det brede læsebegreb får
flere børn til at blive mere komfortable med at læse.
Der var desværre ikke mulighed for at få endnu en evaluering
sat i stand, da landet endnu en gang lukkede ned. Derfor får
pædagogernes udsagn og observationer af børnene stor vægt i
rapporten.
På mange måder har projektet været baseret på mere ”voksen
til voksen”-kontakt end det oprindeligt var tiltænkt.
Bibliotekarerne har ikke haft mulighed for at besøge fritidsordningerne, og børnene har ikke haft mulighed for at besøge
biblioteket.

julehygge fører til mindre brug af kasserne, og sidst men ikke
mindst gode idéer til, hvad der kan tilføjes til kasserne.
Evalueringen af projektet har været det sværeste at opnå,
eftersom processen har været, som den har været.
Som tidligere beskrevet var vores idé om, at børnene skulle
male bogrygge for at indikere, hvor meget der blevet læst, ikke
mulig at få ført ud i livet.
Her i november og december har vi sendt et spørgeskema ud til
de deltagende fritidsordninger, hvor vi fik 5 svar retur. Svarene
har vi indsat i de to følgende skemaer:

Et fremtidigt ønske i det videre projektarbejde er at skabe mere
kontakt mellem fritidsordningsbørnene og bibliotekarerne, samt
at børnene får et større kendskab til biblioteket.
Pædagogernes evaluering
De logbøger, der blev sendt rundt med kasserne, var både en
måde, hvorpå pædagogerne kunne dele erfaringer med
hinanden, og bibliotekarerne få et indblik i hverdagen i institutionerne. Logbøgerne afslørede, at corona medførte meget mere
udendørsleg, at brugen af kasserne afhænger af sæson, meget
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1. Der er kommet mere fokus på læsning i hverdagen
i fritidsordningen
2. Børnene får læst mere i hverdagen (højtlæsning
gælder også)
3. Børnenes interesse og lyst til at læse bøger er
steget under projektet
4. I har som pædagoger brugt læseglædekasserne i
hverdagen

Ja/Nej-spørgsmål:
1. Har I inddraget læsning/bøger, som en del af jeres
årshjul/læringsmål m.m.?
2. Flere drenge har fået lyst til at læse?
3. Flere piger har fået lyst til at læse?
4. Har børnene bedt om bestemte materialer (bøger/
spil/aktiviteter) til kassen

T
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Svarene fra fritidsordningerne har været meget enslydende, og
til vores store glæde ser det ud til at både drengene og pigerne
har haft glæde af kasserne.
Projektet har været en læringsproces. Vi har erfaret, at det er
meget vigtigt, at fritidsordningerne føler ejerskab over projektet
i en meget tidligere face. Ud over det havde vi god succes med
sætte mere tid af til op følgende e-mails eller ringerunder, da vi
skulle arrangere rotation af kasserne og rekruttere de sidste fem
fritidsordninger i kommunen. Ved at ringe direkte til fritidsordningen, fik man etableret en bedre kontakt med steder.
Men der hvor guldet i denne evaluering virkelig har været at
finde, er i vores e-mailkorrespondancer, på logbøgernes sider
og løse samtaler mellem institutionerne. Alt sammen fantastiske
kvalitative data, der dog kan være lidt svært at sætte i system.
Vi har valgt at gennemgå de mange udsagn og fordele de fleste
af dem i henholdsvis ”Positive” og ”Negative”-udsagn.
Vi har vedlagt alle vores e-mailkorrespondancer og logbøgernes
sider, som er placeret bagerst i rapporten.
Der var overraskende mange overlap at finde i de forskellige
udsagn.
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Positiv

Negativ

•

Læser både om morgen og eftermiddag

•

•

Mindre hold omkring kasserne

Meget af tiden bliver brugt udenfor, det er ikke
nemt at bruge kassen udenfor

•

Lærer i indskolingen bruger læsekassen
som ekstraundervisning

•

Den interaktive væg bliver enten ikke brugt eller brugt for ”meget” – drilleri mellem børnene

•

Stor glæde af opgaverne, der følger med
kasserne

•

Ikke nok Lixbøger

•

Opskrifterne bliver ikke brugt

•

Spillene er en succes

•

•

Bliver brugt til højtlæsning – særligt når der
bliver spist frugt

Kasserne bliver ikke brugt meget i december
måned – her bliver der julehygge

•

Mange børn går tidligt hjem

•

Bøgerne kan tages med udenfor

•

•

Selv børn, der ikke kan læse endnu, kigger
i dem

Mangel på tid til at aktivere alle elementer af
kassen

•

Ikke nok tid til voksenstyret ting

•

Kasserne er i brug hver dag eller ca. 3
gange om ugen

•

Corona spænder ben for mange ting

•

Hjørnet fungerer som et mere stille område
i en travl institution
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Der var også mere neutrale svar, som også er informative.
Nogle fritidsordninger synes, at aktiviteterne omkring kasserne er meget voksenstyret, at det er de voksne, som skal sætte
aktiviteterne i gang - starte spillene og finde bøgerne til højtlæsning. Hvorimod det hos andre fritidsordninger virker til, at det i
højere grad er børnene, der styrer kasserne.
Dette viser også en forskellighed i kassernes placering, nogle er
placeret på skolens bibliotek, andre fungerer som en integreret
del af fritidsordningernes rum. Muligheden for et mere stille område virker også gavnligt for flere af børnene, da der hurtigt kan
blive tale om overstimulering i både skolen og fritidsordningen.
Evalueringen skal afsluttes med to fantastiske udtalelser fra
vores fritidsordninger:

Børn går i SFO og de daglige rutiner med afkrydsning o.l.
finder sted. Til frugttid kommer jeg tilfældigt forbi og
hører en høj voksenstemme, der taler med indlevelse.
Jeg spidser ører, går nærmere og ser, at pædagogen er
ved at læse op/fortælle en historie. Rundt om i lokalet
sidder lyttende børn, der knap husker at spise frugt, så
opslugte er de. Det var SÅ rart at opleve og det siger
bare mig, at det er den helt rigtige tilgang til at få gang i at
opdage bøgernes og fortællingens magiske univers.
God jul i jeres hus.
Viceskoleleder på Vester Hornum Skole

LBO Kernehuset Vestrup.
Vi ELSKER vores nye LæseLyst hjørne, som vi har indrettet
i et hjørne af skolens bibliotek - skal nok sende billeder Vi har temaet EVENTYR og nogle af de drenge jeg ALDRIG
har set røre en bog er inde og har hjulpet med at gøre
hjørnet hyggelig med lyskæde og pandelampe til det lille
telt og de er VILDT optaget af den store bog om Loch Ness
uhyret, Big Foot, Momo m.fl Jeg har læst lidt op for dem,
hvilket heller aldrig har haft deres interesse.
Vil bare sige >I LOVE IT<
Pædagog ved Kernehusets SFO
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Konklusion
Projektet Ud af Boksens første leveår har været en meget
blandet affære og har derfor resulteret i færre evalueringsmuligheder. Men særligt gennem de ærlige observationer i logbøgerne er der opstået en mulighed for en anden form for evaluering.
Desværre har det ikke været alle 7 fritidsordninger, der har gjort
brug af disse.

Alle disse positive effekter af projektet, er intet mere end vidunderligt, en største gevinst har været det gode samarbejde
mellem folkebibliotek og fritidsordningerne, og der er håb for at
dette samarbejde kan skabe andre muligheder for projekter i
fremtiden, f.eks. med den nye BOGglad pulje.

Overordnet set er der stor glæde i fritidsordningerne i forhold til
kasserne. Der er en stor frihed i, at kasserne ikke kan bruges
”forkert”, fritidsordningerne kan tage dem i brug, præcis som de
ønsker. Rotationsordningen på kasserne sikrer, at fritidsordningerne hele tiden modtager nye, spændende materialer,
og at ingen af materialerne ender i dødvande, hvor de blot står
på et depot.
Selvom evalueringsprocessen har været svær, kan man dog
se hvordan gode ”vaner” også har sneget sig ind i hverdagen i
fritidsordningerne, der bliver f.eks. nævnt at der sker mere højtlæsning og det er meget nemmere at finde en god bog at bruge
til dette formål.
Udover det, bliver der fortalt om fordybning hos børnene ved de
forskellige aktiviteter der er med i kasserne, at området bliver
brugt som et hygge og stille sted.
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PROJEKTET I DRIFT
I det videre projektarbejde er Ud af Boksen blevet udvidet til at
omfatte alle 12 kommunale fritidsordninger i Vesthimmerlands
Kommune. En del af projektet blev selvfinansieret fra bibliotekets side, resten fra det oprindelige projektets finansiering.
En af de største grunde til at udvide projektet til alle 12 fritidsordninger, var at ”Ud af Boksen”-projektet rygtes mellem fritidsordningerne, og det skabte interesse fra flere institutioner, der
gerne ville være en del af projektet.
I det videre arbejde med projektet, vil bibliotekarerne bestræbe
sig på at komme ud til fritidsordningerne, og skabe bedre ejeskab over kasserne for både personale og børn. Det vil biblioteket gøre ved f.eks. at holde små booktalks om nye bøger der
skal i kasserne, og have samtaler med børnene om, hvad de
godt kunne tænke sig at få af nye bøger, kreative aktiviteter, spil
eller andre spændende ting.
Her vil der blive brugt metoden ”betydningskompas”, som blev
præsenteret på det afsluttende møde for SFO-projekterne i
Vejle d. 23.11.2021. Betydningskompasset er en visuel kommunikations metode, der er let for børn at afkode og give svar.
Vesthimmerlands Biblioteker udgave kunne se således ud:

Ud fra bibliotekets synspunkt var det en stor fordel at få projektet udbredt til alle kommunale fritidsordninger i kommunen,
da det både opfyldte bibliotekets kerneopgave i form af litteratur
og dannelse til borgerne (uanset aldre) og passede ind i den
allerede eksisterende strategi i kommunen.
Biblioteket påbegyndte arbejdet på de nye kasser i foråret 2021,
Og kasserne blev sendt i rotation september 2021.
Vi er stolte over, at projektet nu er kørt i drift, og at der er
mulighed for kunne køre det mange år frem.
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BILAG 1: LOGBØGERNE FRA KASSERNE
Logbog citater (Kasserne)
Dyr:
Børnehuset Fjorden Ullits
”Det har været spændende, med en kasse om dyr, det er især
spillede de er en succes. Bøgerne er blevet set i gennem og
læst i, og den interaktive tavle brugt en smugle.”
Kernehuset Vestrup
”Vi har ikke brugt læselyst kassen ret meget :-( (TID!) + meget
ude aktiviteter
Den interaktive tavle har ikke været meget i brug
Mest er bøgerne der har været i brug morgen eller sen eftermiddag”
Bøgen Løgstør
”Uge 1: Vi var ikke i Bøgens Lokaler så kassen blev ikke brugt
Uge 2: Enkelte har taget bøger med i klasserne og læst der. Telt
+ pude har ikke været i brug
Spilet spil
Uge 3: Et par af børn har læst bøger og indtalt dem på den
interaktive tavle
Uge 4: Vi juler og er meget ude så kasserne er ikke blevet
brugt”

Hulen Vester Hornum
”Vi har dagligt nydt godt at højtlæsning fra bøgerne under spisningen.
Hulen har fungeret rigtig godt, flere af de større ”elever” har
fundet sammen i små grupper og siddet i hulen og læst.
De nye brætspil har givet ny lyst til at prøve at lære noget nyt,
og spille sammen.
Tema-kasserne funger godt, og det har været værd at lave
plads til de lækre ting.
Vi glæder os til den næste kasse!”
Sport:
Børnehuset Fjorden Ullits
”Vi har haft ”læsehjørnet”, som vi kalder det hos os, ca. 2
gange om ugen. Børnene har haft meget sjovt og glæde af
opgaven som ”kan du læse mens du”… og finde på bilmærker,
sportsnavne.
De har brugt bøgerne som inspiration til de forskellige opgaver,
men også til at hygge læse i.
Vi kunne godt tænke os flere opgaver og spil i kassen, samt
spændings bøger bla. Kold blod, Lego-bøger Ninjago. Under
corona har vi haft max 6 børn med pr. gang og siddet med afstand, bøger mm. er blevet sprittet af efter brug.
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Eventyr:

Børnene har været glad for at læsehøjt for hinanden.

Kernehuset Vestrup
Læseglædekassen + udstyr fik et hjørne på skolens bibliotek –
vores SFO bor på Vestrup Skole.
Der har været adgang hver dag, men kun 3-4- børn af gangen –
uden voksen.
Den har været børn i læselysthjørnet hverdag. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at være der sammen med børnene ret
ofte.
Hjørnet har fungeret som et stille sted. Jeg har læst højt af
Sebastian Klein ”De 100 mest gåde fulde dyr” er stort hit hos
drengene.
En lære fra indskolingen har brugt hjørnet + bøgerne i ”ekstra
undervisning”.
Vi har ikke fået gang i spillede
Vi har ikke bruget koge/bage bøgerne”

Verden:
Hulen Vester Hornum
Det er anden dag kassen er sat op, i går kiggede de spil, bøger
og andet. Dagen i dag bliver der kigget i bøger og spurgt ind til
dyr i en bog. Der bliver også læst højt af voksne til børn.
det har været godt og givende at have haft ”læsekassen”.
Hverdag i december måned har vi læst en historie for børnene.
Vi glæder os til den næste kasse.

Børnehuset Fjorden Ullits
Vi har brugt læsekassen ca. 2 gange om ugen, børnene har haft
mest glæde af de forskellige spil og opgaver, især med at farve
deres eget skjold og sætte gåder, var en stor succes.
Den type opgaver må der gener være flere af. Jeg har været
med hver gang, vi har været 3-6 børn pr gang. Vi har gjort det
til en stille stund, og kalder det for ”læsehjørnet”. Når vejret har
været til et har vi siddet uden for, det har været et hit.
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BILAG 2: UDVALGTE E-MAILS
Der har været utallige emails som en del af projektet Ud af Boksen, her er et lille uddrag.
E-mail 1:
Hej Iben.
Jeg blev forhindret i at møde, men jeg synes lige, at du skal
have en god øjenvidneberetning fra vores hus.
Børn går i SFO og de daglige rutiner med afkrydsning o.l.
finder sted. Til frugttid kommer jeg tilfældigt forbi og hører en høj
voksenstemme, der taler med indlevelse. Jeg spidser ører, går
nærmere og ser, at pædagogen er ved at læse op/fortælle en
historie. Rundt om i lokalet sidder lyttende børn, der knap husker at spise frugt, så opslugte er de. Det var SÅ rart at opleve og
det siger bare mig, at det er den helt rigtige tilgang til at få gang
i at opdage bøgernes og fortællingens magiske univers.
God jul i jeres hus.
Viceskoleleder ved Vester Hornum Skole
E-mail 2:
Hej.
Jeg kan højst sandsynligt ikke være på til mødet den pågældende tid, men jeg giver lige et par ord med på vejen her. Jeg
håber det er ok og hvis der er noget jeg skal vide med hensyn til

næste rotation, må i meget gerne skrive til mig.
De har været meget ivrige efter at komme til at indtale
Nogle gange lidt for ivrige
De har svært ved at lade tavlen være
At de har haft nemt adgang til nye spændende bøger, har flere
gange givet anledning til at de er kommet med en bog, som de
gerne vil have læst højt.
Også dem som ikke kan læse, har været henne og vælge
bøger, som de kunne kigge i.
Spillene har vi ikke rigtig brugt, da det kræver lidt mere tid og
spille.
Vi synes det er en rigtig god kasse.
De er positiv fordi det understøtter børns læse og
sprogforståelse
Pægagog ved SFO hulen Vester Hornum.
E-mail 3:
1) Kan I se at børnenes interesse og lyst til at læse bøger er
steget? (kom gerne med eksempler)
2) Nævn 2-3 ting som har været godt ved at deltage i projektet
3) Nævn 2-3 ting som kan forbedres eller som ikke har fungeret
4) Har I som pædagoger brugt bøgerne og læsning mere i hverdagen?
5) Har I inddraget læsning/bøger som en del af jeres
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årshjul/læringsmål m.m.?
Svar til spørgsmål 1 :
Det har vi ikke bemærket , men vi tror stadig at corona har haft
en ” dårlig ” indvirkning på forløbet
Svar 2 :
Det der er det gode ved det er , at vi modtager nye ideer / bøger
om mange gode emner
Svar 3 :
Organiseringen af forløbet har været ok , men vores tid i fritidsdelen er lille , da mange af vores børn går tidlig hjem
Svar 4 :
Det må vi desværre konstatere at vi ikke har fået gjort , men
med disse spørgsmål er vi blevet mere opmærksom på at det
kræver meget italesættelse og til vending
Svar 5 :
Vi har forsøgt , men det har ikke passet ind med de allrede planlagte aktiviteter
SFO-Leder ved SFO Bøgen i Løgstør
E-mail 4:
LBO Kernehuset Vestrup. Vi ELSKER vores nye LæseLyst
hjørne, som vi har indrettet i et hjørne af skolens bibliotek - skal
nok sende billeder Vi har temaet EVENTYR og nogle af de drenge jeg ALDRIG
har set røre en bog er inde og har hjulpet med at gøre hjørnet

hyggelig med lyskæde og pandelampe til
det lille telt og de er VILDT optaget af den store bog om Loch
Ness uhyret, Big Foot, Momo m.fl Jeg har læst lidt op for dem,
hvilket heller aldrig har haft deres interesse.
Vil bare sige >I LOVE IT<.
ps. Skulle der være billeder af de bøger vi har lånt, til den interaktive tavle eller skal vi selv lave dem? Der hvor vi skal indtale
bog bedømmelse.
Pædagog ved Kernehusets SFO i Vestrup
E-mail 5:
Hej Iben.
Jeg (Toppedalskolen) har ikke mulighed for at deltage i mødet.
Du får lige vores erfaring og tanker ;-)
Vi er glade for kasserne, men vi synes ikke vi har brugt dem
optimalt. Bla. corona, holddeling mm.
Vi vil fortsat prøve at finde bedre måder at bruge kasserne på.
Vi er kede af, at nogle af vores børn ikke behandler materiale,
huler, viatuel-tavle mm ordenligt i ubevogtede øjeblikke, det
arbejder vi også videre på.
Vi synes emnerne er gode og mange gode bøger.
Vi ser frem til nye kasser og hyggelige stunder med børnene ;-)
God sommerferie.
Pædagog på Toppedalsskolen LBO
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