
BørnehaveReolen
Nyhedsbrev til børnehaver og forældre
eReolen – bibliotekernes e-bøger og lydbøger

Den søde juletid nærmer sig, og nedtællin-
gen er i gang. Meget skal nås – og meget 
skal der hygges! Derfor har eReolen fundet 
alle de julebøger frem, som hjælper jule-
stemningen på vej for hele familien. Bøger-
ne giver samtidig god anledning til at lave 
nogle aktiviteter sammen som familie og 
tale om kultur, tradition og relationer.

God jul og god fornøjelse!

Find al inspiration og lån  
de digitale e-bøger og  
lydbøger om jul her!

https://ereolen.dk/content/boernehavereolen-jul


Julehistorier  
kendt fra tv
I julen er det helt okay 
at genfinde noget af 
det, man kender godt 
i for vejen. Her kan du 
finde de gode, gamle 
julehistorier og nye-
re julekalenderhits 
kendt fra TV.

Mens vi venter
Lyt eller læs et afsnit i en  
julekalender hver dag frem til jul.

Find en masse her!

https://ereolen.dk/tema/julehistorier-kendt-fra-tv
https://ereolen.dk/search/ting/%28phrase.subject%3D%22kalenderhistorier%22%29%20and%20%28lem%3D%20%22for%203%20%C3%A5r%22%20or%20lem%3D%22for%206%20%C3%A5r%22%20or%20lem%3D%22for%205%20%C3%A5r%22%20or%20lem%3D%22for%204%20%C3%A5r%22%29%20and%20%28lem%3Djul%29


Månedens stemme:
Ellen Hillingsø

Print og klip med  
Vitello, mens I lytter!

Nyd Ellen Hillingsøs varme, 
karakteristiske stemme  
læse op af jule kalenderen 
’Troldeliv’ eller andre hygge-
lige historier. 

Find dem her.

Find juleklip her og  
julelydbøger her.

https://ereolen.dk/tema/ellen-hillingsoe
https://ereolen.dk/node/1990
https://ereolen.dk/search/ting/%28facet.type%3D%22lydbog%20%28net%29%22%20and%20%28lem%3D%20%22for%203%20%C3%A5r%22%20or%20%22for%206%20%C3%A5r%22%20or%20lem%3D%22for%205%20%C3%A5r%22%20or%20lem%3D%22for%204%20%C3%A5r%22%29%20and%20%28lem%3Djul%29%29%20OR%20870970-basis%3A55131562
https://ereolen.dk/node/1990


Find massevis 
af inspiration til 
klippe-klistre her

Læs og vind!
Vær med i eReolens læsebingo og deltag  
i konkurrencen om Jakob Martin Strids  
’Flyvebogen’!

Læs mere her.

https://ereolen.dk/search/ting/facet.category%3Db%C3%B8rnematerialer%20and%20lem%3Djuleklip%20or%20lem%3Djulepynt
https://ereolen.dk/tema/vaer-med-i-vores-laesebingo-og-vind-flyvebogen
https://ereolen.dk/tema/vaer-med-i-vores-laesebingo-og-vind-flyvebogen


Lyt til juleeventyr  
sammen
Nok er juleaften lige om hjørnet, og den før-
ste travlhed er måske begyndt at melde sig. 
Men selv om forventningens glæde er stor, 
handler julen om at være til stede. Om at 
være sammen og fordybe sig i aktiviteter 
med hinanden.

På eReolen skal I ikke ud af døren for at fin-
de de bøger, I skal bruge til julehyggen - I kan 
nemlig låne bøgerne direkte hjemme fra den 
varme stue! F.eks. kan I lytte til en lydbog, 
når I skal sidde sammen i bilen på vej til jule-
besøg, når I skal klippe-klistre eller bare fin-
de ro efter en lang og hektisk dag. I kan også 
låne e-bøger, når I hellere selv vil læse højt af 
et juleeventyr sammen.

Find al inspiration til  
julebøger her!

God jul og god fornøjelse! 
De bedste hilsner 

https://ereolen.dk/content/boernehavereolen-jul

