
 

 

”Den aktive bogreol” -læselyst i SFO 
Hvorfor vælge ”Den aktive bogreol”? 

• Fordi forskning igen og igen bekræfter, at børn der har adgang til bøger og ser at læsning 
har værdi, har større chance for at klare sig godt senere i livet, både under uddannelse og 
som borger i samfundet. 

• Fordi SFO ved et forløb med ”Den aktive bogreol” kan sætte kryds ved mål som ”Alsidig og 
personlig udvikling”, ”Sproglig udvikling”, ”Social udvikling”, ”Kulturelle udtryksformer og 
værdier”, ”Naturen og udeliv”, ”Sundhed, krop og bevægelse” 

• Fordi det sætter pædagogerne fri til at være med børnene og samtidig udvikle deres 
faglighed. og det med sjovt, let tilgængeligt og gennemarbejdet materiale. 

• Fordi det skaber en rigtig god relation mellem SFO og bibliotek, som kommer børnene til 
gavn. 

• Fordi ”Den aktive bogreol” virker.  

Hvad får DUS med ”Den aktiv bogreol”? 
40 nye lækre bøger  

Ved opstart får reolen/SFO en samling på 30 af de bedste bøger til aldersgruppen. Efter hvert af 
de 2 bogvalg, modtager SFO yderligere 4 nye bøger til reolen og yderligere 2 nye bøger i jule-
overraskelsen. Til bøgerne hører bogmærker og klistermærker der angiver, hvilken type bog det er.  

4 aktivitetssæt  

Hvert aktivitetssæt består af 4 kasser med i alt 6-10 bøger med vejledninger til lege som bygger 
videre på bogens tema, samt inddrager bøgerne. Til hver leg er der yderligere remedier, som vi 
ikke forventer, at I har i SFO og som øger spændingen ved legene. Vi forventer, at SFO selv har 
ting som karton, tusser, bolde, elastikker og andre almindelige krea-artikler. Det fremgår tydeligt i 
vejledningen til hver leg, hvad I selv skal finde. Der vil være ét aktivitetssæt tilgængelig i reolen ad 
gangen og sættet udskiftes til et nyt sæt ca. hver anden måned.  

Aktivitetssættene skal retur til biblioteket, så de kan blive suppleret med nye remedier og bruges I 
en anden SFO.  

Lidt ekstra guf 

For at reolen bliver aktiv og lækker bidrager biblioteket med LED-lys, lykkehjul, topskilt, A3-ramme, 
skråhylder og en kurv, der bliver fast indhold i reolen og installeres til indvielsesfesten.  

For at holde spændingen ved reolen ved lige får børnene en juleoverraskels der består af to bøger 
samt aktiviteter og remedier til disse. 

Forpligtigelser ved et forløb med ”Den aktive bogreol” - SFO 
Når en skole vælger at investere i ”Den aktive bogreol” skal de afsætte tid til følgende: 

- Deltagelse på opstartsmøde - læsning redder verden  
- Udvælgelse af kontaktperson(er) 
- Personalemøde (SFO-personalet) med oplæg fra biblioteket i august 
- Fremskaffelse af en reol og udsmykning af denne sammen med børnene. 
- En indvielsesfest og yderligere 2 besøg på/af biblioteket. 



 

 

Opstartsmøde – læsning redder verden 

Opstartsmødet er for de skoler der overvejer at få ”Den aktiv bogreol”, men også de skoler der har 
besluttet sig for, at de vil have et forløb med ”Den aktive bogreol”. Deltagerne kan være 
pædagoger fra SFO, men også Skole-/SFO-ledere. Opstartsmødet har til formål at tænde den 
enkelte pædagog/leder ved at synliggøre, hvordan forløbet understøtter og faciliterer de 
målsætninger om sproglig og personlig udvikling der ligger i SFO målsætningerne i den enkelte 
kommune. 

Udvælgelse af kontaktperson 

SFO skal vælge én eller to kontaktpersoner, som skal være primus motor på at integrere ”Den 
aktive bogreol” i SFO. Kontaktpersonen er ydermere den biblioteket kontakter og laver aftaler med 
om f.eks. Besøg, orientering af forældre osv. Det er vigtigt at kontaktpersonen har lyst til at arbejde 
med læsning og litteratur i SFO, men personen behøver ikke at have den store erfaring med 
læsning eller at være den fødte læser. 

Personalemøde om ”Den aktive bogreol” 

Inden reolen indvies i SFO deltager biblioteket på et personalemøde i SFO’en. På personalemødet 
præsenteres forløbet med ”Den aktive bogreol”, vejledningerne til reolen og pædagogerne skal 
lege med en af legene fra det aktivitetssæt, der kommer i reolen ved indvielsen. Formålet er at 
vise, hvor let det er at bruge reolens indhold og vejledninger. Personalemødet må meget gerne 
afsætte halvanden time til biblioteket, men minimum en time. 

Reolen - Den aktive bogreol 

Skolen skal skaffe en reol der opfylder kravene til størrelse og sikkerhed. Krav til reolen: Den skal 
have minimum 6 hylder a minimum 30 cm dybde, 40 cm højde og 80 cm brede (det kan dog også 
være en rumdeler med kortere hylder). 

Reolen skal selvfølgelig gøres lækker og iøjnefaldende af børnene i SFO og her sætter kun 
fantasien grænser. Reolen skal stå klar til indvielse i slutningen af august eller starten af 
september. Bøger, aktivitetssæt, lykkehjul, topskilt, a3 ramme og skråhylder har bibliotekaren med 
til indvielsen.  

Festlige besøg 

Biblioteket støtter op om forløbet og der er næsten ingen grænser for, hvad vi vil gøre for at 
fremme jeres børns læseglæde. Vi tilbyder jer som minimum at vi:  

• deltager med fest, farver og evt. højtlæsning til indvielsen  
• giver børnene 2 entusiastiske præsentationer af nye bøger, som de kan stemme ind i deres 

Aktive bogreol  
• et oplæg og vejledning om læsning og gode bøger på forældremøder eller til forældre ved 

afhentning 
• et besøg på biblioteket eller i bogbussen, så børnene kan se, hvor vi kommer fra.  

 

Hvad skal SFO så gøre med ”Den aktive bogreol”? 
Reolen aktiverer desværre ikke sig selv, så for at indholdet i reolen kommer til live, kræver det at 
de voksne i SFO tager stilling til, hvordan de vil skabe plads til læseaktiviteter i hverdagen. De skal 



 

 

også tage stilling til, hvordan de vil inddrage læsning, som et tilbud i SFO på lige fod med f.eks. leg 
i hallen, krea-tilbud og gaming. 

Derfor skal I: 

• Orientere jer i aktivitetssættet på et personalemøde. 
• Planlægge ugentlige aktiviteter med læsning, som børnene kan vælge at deltage i. 
• Tjekke at I har de materialer, der skal bruges til legene i aktivitetssættet. 
• Lav en plan for inddragelse af ”Den aktive bogreol” i hverdagen. 
• Brug læsning på sjove steder og i aktiviteter, man ikke lige forbinder med læsning, så som 

fodbold, gaming, rollelege ol. 
• Brug bøgerne fra reolen til at læse højt, eller til at skabe ro for det enkelte barn. 
• Tal om bøgerne og det læste også på dage, hvor I ikke læser, det styrker fællesskabet. 
• Bruge reolen som udstillingsmøbel, så den afspejler de aktiviteter, som I laver med 

børnene 

Bibliotekets står til rådighed med erfaring og sparring løbende, når I har brug for et skud 
begejstring og læselyst. 

Årshjul for ”Den aktive bogreol”: 
Et eksempel på et årshjul ses nedenfor: 

• August: Opsætning og udsmykning af reolen. Personale og børn i SFO’en. 
• August: Personalemøde for SFO-personalet, hvor I fortæller om ”Den aktive bogreol”, 

aktivitetssæt og højtlæsning.  
• September: Indvielsesfest i SFO. Børn og voksne pakker indholdet til reolen ud og fylder 

reolen. Festen planlægges i samarbejde mellem jer som bibliotek og SFO. 
• Oktober: I afvikler 1. bogvalg med booktalk af 10-15 bøger, som børnene kan stemme ind i 

deres reol. Besøget er i SFO for personale, børn og måske forældre. 
• Oktober: Aktivitetssæt udskiftes af jer fra biblioteket.  
• November: Ca. 4 uger efter 1. bogvalg modtager SFO’en de valgte bøger til ”Den aktive 

bogreol”. 
• November: I afleverer en julegave fra biblioteket til SFO’en med to gode julebøger, forslag 

til juleaktiviteter og lidt julelækkerier.  
• Januar: I afvikler 2. bogvalg, booktalk på biblioteket eller i bogbus med præsentation af 10-

15 bøger, som børnene kan stemme ind i deres reol. Besøget er for personale og børn. 
Aktivitetssæt udskiftes af jer fra biblioteket.  

• Februar: Ca. 4 uger efter 2. bogvalg på biblioteket SFO’en de valgte bøger til ”Den aktive 
bogreol”. 

• Marts: Aktivitetssæt udskiftes af jer fra biblioteket.  
• Maj/Juni: I afvikler et læse-arrangement samt evaluering af forløbet med både børn og 

voksne. Kan afvikles på biblioteket eller i SFO’en.  


