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Områdeleder ved Børnehusene Syvstjernen  

Mobil 51 16 83 95  / piaovervad.hansen@kalundborg.dk 
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KALUNDBORG KOMMUNE  
tilbyder sprogposer  

til alle 0-6 årige i kommunen. 

 

 



Om Hokus Krokus - Sproget i Fokus 

Kalundborg Kommune sætter fokus på sprog og dannelse.  

Det har resulteret i projektet Hokus Krokus - Sproget i Fokus, som er 

et samarbejde  mellem Kalundborg Biblioteker og dagtilbuddene i 

kommunen.  

Undersøgelser peger på, at bøger har stor betydning for børns sprog-

lige, personlige og kulturelle udvikling og at børn, der er vant til bø-

ger og højtlæsning hurtigere  knækker læsekoden, når de starter i 

skole.  

Så når du som forældre læser højt for dit barn, hjælper du det med 

at udvikle dets sprog og lægger grundstenen til gode læsevaner.  

Derfor vil alle 0-6 årige, som en del af projektet, få en pose med 

spændende bøger med hjem til jer forældre.  

 

Hokus Krokus poserne vil være inddelt efter aldersgrupper og vil 

indeholde gode bøger til målgruppen og masser af inspiration til læs-

ning. 

 

 

 

 

Vi glæder os til at komme at komme i gang med projektet, som 

også vil indeholde tilbud om kulturelle arrangementer og mere intro 

til jer forældre om børns sproglige udvikling og dannelse. 

 

Hilsen projektgruppen bag ’Hokus Krokus - Sproget i Fokus’ 

Hvad kan biblioteket hjælpe med? 
 
På bibliotekerne i Kalundborg har vi masser af bøger, I kan låne med 
hjem og læse højt for jeres barn  - og har I brug for gode råd og an-
befalinger, står vi klar til at hjælpe jer. 
Alle kan blive lånere på Kalundborg biblioteker, både  voksne og børn.  
 
Hvordan låner man? 
Voksne benytter sygesikringsbeviset som lånekort og børn får deres 
eget lånerkort.  
Husk sygesikringskortet, når I skal indmeldes. Det bruger vi til at re-
gistrere jer med - både børn og voksne. Når jeres barn skal meldes 
ind, skal I forældre også have udleveret en blanket, I underskriver. 

Det er ganske gratis at låne materialer på biblioteket.  

Gode råd til højtlæsning 
 
Allerede tidligt – så hurtigt dit barn kan sidde bekvemt på skødet  - 
kan I begynde at læse højt for det.  

Dit helt lille barn/baby: Du skal bruge pegebøger. 

Begynd med enkle pegebøger med billeder. Enkle billeder af ting fra 

hverdagen er at foretrække. Spørg : Hvad er det? Hvad siger dyret?  

Og svar : Det er … Det siger …..  

Barnet vil opleve at billeder og ord har mening. Senere bruges lidt 

mere indviklede billeder.  

 

Barnet fra ca. 18 mdr.: Brug pegebøger med korte sætninger som 

du læser op. Hvis barnet har sproglige vanskeligheder, så brug dine 

egne ord ( korte sætninger) i stedet for at læse teksten op.  

Fra 3 år: Du skal bruge billedbøger. Dit barn er nu klar til bøger 

med mere tekst. Teksten kan blive læst op som den er skrevet i bo-

gen. Billedbogen har den styrke at tekst og billeder smelter sammen, 

og er med til at sætte fantasien i gang. Men stop gerne op undervejs 

og snak om handlingen og billederne. Lad barnet afbryde dig hvis det 

har spørgsmål.  

Fra 5/6 år:  Brug billedbøger og højtlæsning. Dit barn er nu parat 
til at høre historier som er rent oplæsning, dvs. bøger med stort set 
kun tekst. Men stop endelig ikke med at læse billedbøger også. 

 

 

 


