
Sammen om Skolestart
Bibliotekernes fælles indsats til at understøtte overgangen  
fra dagtilbud til skole

Hvert år starter nye børn i skolen, og for alle er det nyt og spændende. Men overgangen fra 
dagtilbud til skole kan udfordre både familierne og de fagprofessionelle omkring børnene. 
Derfor vil bibliotekerne bruge vores særlige position som et frivilligt, lyst-betonet sted 
mellem skole, hjem og dagtilbud til at skabe sammenhæng for både børn og forældre i sam-
arbejde med de fagprofessionelle. 

Det gør vi ved at følge børnene på vej med litteraturen som overgangsobjekt for at skabe  
trivsel og læselyst. Samtidig gøres forældrene til aktive medspillere i det inspirations-
materiale til uformel og understøttende læring, som bibliotekerne har udarbejdet i sam-
arbejde med blandt andre forfatter Maj-Britt Westi og Dansklærerforeningen. 

Materiale som kan bruges alle steder, hvor børn og forældre er.

Indhold
Pakken fra Bibliotekernes Sprogspor udgøres af en personlig bog fra Dansklærerforeningen, 
et online mødested og inspirationsrum baseret på aktiviteter til i alt 4 værker og en 
værktøjskasse til brug for biblioteker med udgangspunkt i et årshjul.

Læsefidusens ABC er bygget op som en ABC med et fokusord som overskrift på hver side. 
Bogen kan støtte barnet i overgangen fra børnehave til skole ved at inspirere til samtaler, der 
kan skabe en sammenhæng, tryghed og nysgerrighed i forhold til at skulle starte i skole.

Læsefidusens Årshjul er med til at skabe fællesskab ved at sætte fokus på begreber som 
”Tid”, ” Stor og lille” og ”Yndlingsbøger”. Årshjulaktiviteterne kan give barnet lyst til at lege og 
eksperimentere med bogstaver, tal, ord og fortællinger sammen med sine forældre. 

Læsefidusens Favoritter er tre billedbøger og en app, hvortil der er udarbejdet forløb til brug 
for både hjem, dagtilbud og børnehaveklasse, så barnet oplever genkendelse og mestring. 

Alt kan tilgås via konceptets side på sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart, hvor man også 
kan oprette sig og finde lokale samarbejdspartnere, samt printe et personligt diplom til sin 
børnegruppe.

Samarbejdspartnere
Sammen om Skolestart er nyeste koncept under Bibliotekernes Sprogspor, og Holbæk 
Bibliotekerne er konceptejere. Udviklingen har fundet sted i samspil med forfatter Maj-Britt 
Westi, Dansklærerforeningen, Bog&Idé Holbæk og Herning Bibliotekerne. 

Udviklingen er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats for sprogunderstøttelse og tidlige 
læsefærdigheder. Se mere på sprogsporet.dk

Projektleder Rikke Rørbeck Drustrup kan kontaktes på rrc@holb.dk


