
Bøger og fodbold samler 

familien 

Brønderslev Biblioteks projekt ”Bog, Bold og 

Bibliotek” er godt i gang. Børnefamilierne 

konkurrerer i fodbold og læsning. 

Af Morten Bruus Frandsen 

 

Siden projekt ”Bog, Bold og Bibliotek” løb af stab-

len til et kick-off arrangement d. 11/9, har børne-

familier i hele Brønderslev haft de tykke læsebril-

ler på. Mor og far har kunnet støtte deres barn i 

at optjene point til barnets skoleklasse, ved at 

læse bøger og besvare spørgsmål. 

”Det går rigtig godt med at læse. Jeg er lige star-

tet. Vi har fået nogle spørgsmål som skal afleve-

res denne uge – det skal jeg nok nå. Jeg har svaret 

på spørgsmålene til i dag” fortæller Randi, som er 

mor til Silke fra 3.B på Skolegades Skole.  

For arrangørerne har det været spændende at se, 

om den store begejstring og kampgejst til det 

vellykkede kick-off arrangement, ville blive af-

spejlet i læselysten i tiden efter arrangementet. 

Da Randi blev spurgt om hun stadig var motiveret 

til at læse, og dermed optjene point til Silkes klas-

se, var svaret tydeligt:  

”Jada! De skal da vinde! – Vi fik at vide, at Silkes 

klasse var i toppen. Nu kan jeg i øvrigt se, at der 

lige er kommet mulighed for at optjene fem eks-

tra point pr. barn, hvor man kunne tage nogle 

billeder af noget man har lavet i uge 47. Det er 

rigtig fedt.”  

 

Projekt ”Bog, Bold og Bibliotek” 

D. 11/9 var der kick-off på projektet ”Bog, Bold og 

Bibliotek”. Projektet er arrangeret af Brønderslev 

Bibliotek, og hovedmålet er at få børn og unge til 

at læse mere, ved at kombinere læsning med 

fodbold og konkurrence. De deltagende folkesko-

leelever optjener point til deres klasse, igennem 

konkurrencer i henholdsvis læsning og fodbold. 

Holdene består af skoleklasserne 3.a, 3.b og 3.c 

på Skolegades skole og 3.a., 4.a og 4.b fra Tofte-

gårdsskolen, forældre, lærere og forældreråd.  

Kick-Off arrangementet var arrangeret i samar-

bejde med Brønderslev Idrætsforening, og blev 

afholdt ved BI’s baner i Brønderslev. Skolen og 

biblioteket har som mål at forstærke børns læse-

lyst, imens BI har et andet hovedfokus:  

”Brønderslev Idrætsforening vil altid, når det dre-

jer sig om børn og unge, indgå i sådanne projek-

ter. Dette skyldes mange ting, men hovedargu-

mentet er, at jo mere vi får vist, hvad vi kan, jo 

bedre. Det er et fint udstillingsvindue for fodbol-

den, og vores håb er altid, at det kan give noget 

af sig i form af at få flere til at dyrke sporten” 

udtaler formand for Brønderslev Idrætsforening, 

Søren Malmberg.  

Brønderslev Bibliotek havde kørt deres mobile 

bibliotek ud til fodboldarrangementet, hvor børn 

og forældre imellem kampene kunne blive inspi-

reret til læsning. Arrangementet blev dækket i en 

artikel fra Nordjyske, hvor tovholder på projektet 

Camilla Tångbjerg beskrev arrangementet. Hun 

nævnte, at børn og forældre var kommet med 

positive tilkendegivelser, og at arrangementet 

generelt var en stor succes. Denne opfattelse 

bakkes op af Michael, far til Caroline fra 3.B på 

Skolegade Skole:  

”Vi var heldige med vejret. Vi fik en introduktion i 

inddeling af kampe – det var lige på og hårdt. Der 

var fuld skrue. Det fungerede upåklageligt.” 

På trods af den gode oplevelse ved fodboldba-

nen, udtrykte Michael, at han godt kunne have 

ønsket at der var mere tid ved bibliotekets bog-

bus. Silkes far, Henrik fandt dog vej til bogbussen: 



”Vores drenge er ikke meget fodbold-minded, 

men de fik meget fornøjelse ud af bogbussen. Vi 

lånte da også en bog med. Det er smart, at der er 

lidt til hver smag – lidt til hele familien.”  

 

Silke (th.) fra 3.B på Skolegades Skole, med mor Randi, far 

Henrik og søskende 

 

Et nyt fællesskab 

Efter kick-off arrangementet meldte hverdagen 

sig, hvor læsebrillerne skulle på, og læsetiden 

skulle prioriteres. For mange familier er det svært 

at finde tid til at få læst, og læsning bliver ofte 

nedprioriteret i en travl hverdag. Netop her bety-

der konkurrence-elementet i projektet en hel del 

for læselysten. Dette understreges af Michael:  

”Konkurrenceelementet er genialt. Man kan på-

virke hinanden, og bakke hinanden op. Man kan 

få hele klassen med, i stedet for at de stærkeste 

bare stikker af. At man kan vinde et eller andet 

gør, at man tænker: ”Hov, jeg skal også lige huske 

at læse”. 

Carolines mor, Marianne, mener samtidigt, at 

læsningen er blevet et hyggeligt samlingspunkt 

for familien:  

”For det første gavner det børns læring, men for 

det andet er det jo også bare hyggeligt! Nu læser 

jeg rigtig meget i forvejen, men projektet har 

gjort, at vi snakker mere om bøger herhjemme.” 

I et projekt som ”Bog, Bold og Bibliotek” danner 

bøgerne ikke kun et sammenhold bag familiernes 

fire vægge. Projektet har vist sig at skabe et fæl-

lesskab blandt forældrene i de deltagende klas-

ser:  

”Konkurrencen gør også, at vi som forældre lige 

skriver til hinanden: ”Har du fundet ud af det 

svar?” – Det giver noget pingpong. Og det var 

også hyggeligt blandt forældrene til kick-off ar-

rangementet.” Udtaler Marianne. 

 

Caroline (th.) fra 3.B på Skolegades Skole, med mor Marian-

ne, far Michael og lillesøster 

 

Det er blevet ’cool’ at læse 

At projektet har givet læsningen en helt ny status, 

blev tydeligt under interviewet med Caroline fra 

3.B og hendes familie. Under interviewet udbrød 

Caroline spontant:  

”Jeg er ved at læse en bog, som er tyk. En dag fik 

vi 22 boganmeldelser på én gang, fordi vi læste 

en bog i klassen. Det var smart. Vi vandt endda 

også over en 4. klasse!”  

Hendes mor, Marianne, supplerer:  



”Ja, hun går rigtig meget op i det. Og så går vi jo 

også op i det. Det er fantastisk at der er sådan et 

arrangement – fedt at der bliver sat fokus på 

læselyst og glæde. At det bliver fedt at læse, og at 

det ikke kun er nørdet. 

Ifølge Marianne medvirker et projekt som ”Bog, 

Bold og Bibliotek” til en ændring af den sociale 

status, som læsning hidtil har haft i en folkeskole-

klasse:  

”Jeg synes det er fantastisk, det her med at det 

bliver gjort smart. Fodbold er jo ’alle de seje’, og 

nu er det pludselig også alle de seje der læser.” 

 

Bare kom i gang!  

Ifølge de to familier, har læsningen generelt bi-

draget positivt til familielivet. Familierne vil gerne 

give gode råd til familier, som gerne vil læse no-

get mere, men endnu ikke er kommet i gang:  

”Sluk computeren, eller mobiltelefonen. Hvis man 

ikke hele tiden sad foran skærmen, så var der tid 

til at være sammen på en anden måde.”, fortæl-

ler Carolines far, Michael.  

Netop ønsket om at tilbringe mindre tid foran 

skærmen, deles af Silkes mor, Randi:  

”Projektet her taler lidt til ens dårlige samvittig-

hed om, at man burde slukke fjernsynet om afte-

nen, og læse en bog i stedet for. Et råd til folk der 

gerne vil læse noget mere, er, at de bare skal 

komme i gang. Mig og Henrik er nok ikke de store 

bog-læsere normalt – men der er vel ikke nogen 

der ikke kan holde til lige at læse en halv time 

inden de går i seng, tænker jeg.”   

Se videoer fra kick-off arrangementet på Brøn-

derslev Biblioteks Facebook-side: 

https://www.facebook.com/bronderslevbib 

 

 

 

 

 

 Silke, 3.B, Skolegade Skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Caroline, 3.B, Skolegade Skole 

https://www.facebook.com/bronderslevbib

