
Bold, Bog & Bibliotek 
- Biblioteket på udebane 
-  

Så er der KICK OFF fredag 11. september på bibliotekets nye læselyst-projekt. 125 børn, deres 
forældre, klasselærer og forældreråd fra 3.a, ,3.b og 3.c på Skolegades skole og 3.a., 4.a og 4.b 
fra Toftegårdsskolen deltager i projektet og  sammen med Brønderslev Idrætscenter (BI) og 
Brønderslev Bibliotek bliver der fokus på at booste læselysten i forhold til fritidsinteresse og fysiske 
aktiviteter. Ideen er at biblioteket møder børnene der, hvor de er sammen med deres familie. 
 
Tovholder på projektet, Camilla Tångbjerg fortæller:” Vi har haft travlt efter sommerferien og nu 
er alle aftaler kommet på plads. Alt er timet og tilrettelagt og vi glæder os til at starte op med alle 
de aktive børn og deres forældre omkring læseoplevelser i familien. Ideen er at klasserne dyster 
mod hinanden både med fodbold og læsning, og hver klasse er et hold. Fredag 11. september 
mødes alle hold på BI til en fodbolddyst. Hele familien er inviteret med, BI har planlagt turneringen 
og kommer med dommere. Det Mobile Bibliotek ruller ud foran BI, så familierne kan kigge ind og 
blive inspireret til læsning”. 
 
Bold, Bog & Bibliotek er en læse-turnering og går i al enkelthed ud på at eleverne samler point 
til klassen ved at læse bøger og spille fodbold. Holdet spiller fodbold i skolen op til KICK OFF og 
alle læser bøger i skolen. Biblioteket sørger for at levere bøger og eleverne løser læseopgaver 
derhjemme sammen med familien. Eleverne vælger selv om de vil læse den fysiske bog. E-bogen 
eller netlydbogen. Her kan scores ekstra point til deres hold!  
Senere på året kommer forfatteren Dan Toft, der skriver populære børnebøger om fodbold og 
denne aften dukker der også surprise-gæster op! Samme aften kåres vinder holdet, og den klasse 
der vinder får en udflugt til en af de sidste kampe AAB har på hjemmebane 
 
”Læsning er vigtig”, understreger bibliotekschef Bente Kristoffersen. ”Børns læseevne er den 
vigtigste færdighed i forhold til videre læring og senere uddannelse”. 
 I Brønderslev Kommune arbejdes der på mange fronter med at børn skal blive så dygtige som de 
kan. Bold, Bog & Bibliotek er et nyt samarbejde og fællesskab mellem børn, forældre, skole, 
idrætsklub og bibliotek omkring at styrke læselysten og lave en kobling mellem fysisk aktivitet og 
læse aktivitet. 
 
På Brønderslev Bibliotek er der lige nu travlhed med at få alt på plads til kick-off, men projektleder 
Camilla Tångberg glæder sig til at komme i gang med projektet og herigennem få afprøvet om 
fodbold og læsning booster læselysten i familierne. 
 
 
 
 
Projekt Bold, Bog & Bibliotek er støttet af pulje fra Danmark Læser, som tidligere 
kulturminister Marianne Jelved oprettede. Over en 4-årig periode skal puljen bruges til 
projekter rundt om i landet der styrker læselysten og får flere til at læse. 

 
 


