
Forår 2023 

Lyngby-Taarbæk Bibliotekernes 

Program for dagtilbud 





KÆRE DAGTILBUD 

Velkommen til et forår med masser af 

muligheder for at mødes omkring bøgerne. 

Bibliotekets program for dagtilbud har 

børn og bøger i fokus, når vi mødes til 

højtlæsning, filmfremvisning eller legende 

rundvisninger i udstillingerne om 

’Lille Virgil’ og ’Hr. Struganoff’. 

Lad fantasien blomstre, når vi lytter og 

snakker sammen om ord, 

fortællinger og bøger. 



Få en hyggelig introduktion til biblioteket. 

Sammen kigger vi på bøger, oplever 

børnebiblioteket, og vi snakker om, hvad 

et bibliotek egentlig er for noget. Vi 

slutter af med en god historie. Vi vælger 

gerne en bog om lige det emne, som I 

arbejder med. 

ALDER: 3-6 år 

TID: kl. 10-10.30  

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

DATOER: Skriv til tinst@ltk.dk for at 

aftale en dato 

KEND DIT BIBLIOTEK 
BIBLIOTEK, BØGER OG HØJTLÆSNING 

LÆSESTUND I VIRUM 
BØGER OM BILLER OG VENNER 

På Virum Bibliotek mødes vi omkring 

bøgerne og har en læsestund 

sammen. Vi læser, vi lytter, vi møder 

nye ord, og vi taler om bogen, og 

hvad et sjovt eller svært ord betyder.  

I kan vælge et af disse emner: følel-

ser, eventyr, sanser, insekter,  

venskab eller rim og remser. 

ALDER: 3-6 år 

TID: kl. 10-10.30 

STED: Virum Bibliotek 

DATOER: 6/2, 9/3, 30/3, 3/5, 20/6 



FREDAGSBIO 
SE EN GOD FILM SAMMEN 

Vi slår dørene op til Fennebergsalen og 

fylder salen med de mindste borgere til 

en dejlig omgang fredagshygge. Vi finder 

de bedste film og viser dem på stor-

skærm i biografmørket. I har mulighed 

for at blive efter forestillingen og spise 

madpakker og gå på opdagelse i 

biblioteket. 

ALDER: 1-3 år kl. 9.45 & 3-6 år kl. 10.30 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

DATOER: 27/1, 24/2, 17/3, 28/4, 12/5, 

16/6 

BOG & FILM 
MØD KENDTE FIGURER PÅ FILM 

     OG I BOG 

Der findes en masse skønne figurer og 

emner, som både kan opleves i bøger og 

film. Og det er sjovt at møde den samme 

figur eller emne i flere forskellige medier. 

Vi præsenterer børnene for både en god 

bog og en film og snakker om ligheder 

og forskelle. 

ALDER: Vælges ved bestilling 

TID: kl. 9.30 og kl. 10.15  

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

DATOER: 31/1, 21/2, 22/3, 18/4, 25/5 



Det skæve univers fra ’Lille Virgil’ er 

blevet forvandlet til et fantasifuldt 

univers, hvor børnene kan lege 

dukketeater, besøge købmanden og 

klæde sig ud. Vi læser et uddrag om 

drengen Lille Virgil, der bor alene i et 

hønsehus. Vi leger med sproget og 

oplever udstillingen sammen. 

ALDER: 5-6 år 

TID: kl. 9.30-10 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

DATOER: 24/1, 26/1, 7/2, 23/2 

UDSTILLING: LILLE VIRGIL 
”AT LEGE ER AT LEVE” - OLE LUND KIRKEGAARD 

UDSTILLING: HR. STRUGANOFF 
LEG MED BOGSTAVER, TAL, FARVER OG MAD 

Vi inviterer alle børn til at opleve 

udstillingen om den madglade og 

foretagsomme kok Hr. Struganoff. Vi 

læser højt af bogen og går på opda-

gelse sammen. Vi taler om farver, 

mens børnene bygger en frugtsalat, 

og vi tæller flødeboller og bolsjer på 

Hr. Struganoffs fødselsdagskage. 

ALDER: 3-6 år 

TID: kl. 9.30-10 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

DATOER: 13/6, 15/6, 22/6 



HISTORIE½TIMEN 
FORTÆLLING OG SANG 

Oplev en hyggelig halv time med musik og højtlæsning. Børnene 

inviteres til at synge med på kendte og nye sange sammen med 

børnebibliotekarerne. Imens vi læser højt, kan børnene kigge på 

bøgernes fine illustrationer. Der er et nyt tema hver gang. 

Se mere på hjemmesiden. 

ALDER: 1-3 år og 3-6 år 

TID: kl. 9.45 og kl. 10.30 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

DATOER: 

2/2, tema: motor og maskiner 

2/3, tema: hekse og trolde. OBS: På Virum Bibliotek 

13/4, tema: frøer og haletudser 

11/5, tema: helt på hoved 

1/6, tema: sol og sommer 



BØRNETEATER  
OPLEV SKØNNE FORESTILLINGER 

 NÅR GAFLERNE DANSER 
TEATER REFLEKSION 
Onsdag den 8. februar 
Kl. 10.30 - 11.05 
Sted: Virumhallen 
Alder: 2-6 år 

 ÅBENT HUS 
RIDDERSALEN 
Tirsdag den 28. februar 
Kl. 10 - 10.40 
Sted: Stadsbiblioteket 
Alder: 1½-4 år  

 HVAD ER DET? 
AABEN DANS 
Onsdag den 8. marts 
Kl. 10.30 - 11.10 
Sted: Virumhallen 
Alder: ½ - 4 år 

 DRENGEN DER ALDRIG VAR 
BANGE 
DRAUMVÆRK 
Onsdag den 12. april 
Kl. 10 - 10.45 
Sted: Taarbæk Bibliotek 
Alder: 4-8 år 

 CARMEN OG CASPER 
TEATRET LAMPE 
Torsdag den 4. maj 
Kl. 10 - 10.35 
Sted: Stadsbiblioteket 
Alder: 3-8 år 

  

Billetter til børneteater skal bestilles via lyngbykultur.dk. 

Billetsalget åbner tirsdag den 24. januar kl. 12. 

Læs mere om forestillingerne på lyngbykultur.dk 



Sommerlæsning 

Juni, juli og august er præget af sommerferie, men det er 

stadig oplagt at inddrage bøgerne i hverdagen. 

Sommerlæsning er et nyt projekt, hvor Lyngby-Taarbæk 

Bibliotekerne inviterer børnehaver og vuggestuer til at deltage 

i sjove læseudfordringer – som forhåbentlig bliver til 

hyggelige læsestunder. 

Sommerlæsning er altså en opfordring og inspiration til at 

holde fast i læsningen i sommerperioden.  

 

Hvad skal I som deltager? 

I modtager en bogkasse med biblioteksbøger til læsning i 

sommerferien. 

Heri ligger også udfordringsarket.  

I perioden juni – august skal I løse minimum 10 

læseudfordringer – gerne flere. 

Alle deltagende institutioner vinder en 

boggave og et besøg af en bibliotekar, 

som læser højt for børnene. 

 

Tilmelding senest 9. juni 2023 via hjemmesiden. 

Herefter får I flere informationer om Sommerlæsning.  



Nyhedsbrev 

På Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne er vi en gruppe 

børnebibliotekarer, som arbejder målrettet med tilbud, aktiviteter og 

litteraturanbefalinger til daginstitutioner. 

 

Vi brænder for at give børn og voksne i daginstitutionerne gode og 

nye oplevelser med bøger – både på biblioteket og ude i 

daginstitutionerne.  

Derfor sender vi 4-6 gange om året en nyhedsmail, hvor vi deler 

litteraturanbefalinger og fortæller, hvilke aktuelle tilbud og aktiviteter 

biblioteket har til jer. 

 

Vi håber, du og dine kollegaer har lyst til at læse med. 

 

Tilmeld dig og din daginstitution nyhedsbrevet ved at sende en 

mail til: info@ltk.dk 



Som daginstitution i Lyngby-Taarbæk Kommune kan I på 

biblioteket: 

• Få et institutionslånerkort med særlige vilkår. 

• Bestille bøger og få dem bragt ud til institutionen. 

• Bestille vores sprogkufferter, som er udviklet i et  

samarbejde mellem børnebiblioteket, talepædagoger og 

sprogkonsulenter. 

• Bestille sorgkufferter, som kan hjælpe med at behandle 

svære emner, som skilsmisse, sygdom og død.  

Sorgkufferterne er udviklet af CUP Specialpædagog-

korpset.  

• Låne udklædningstøj. 

Se mere på lyngbybib.dk/til-daginstitutioner-og-dagplejere. 

Hvad kan I på biblioteket 



Adresser og åbningstider 

Stadsbiblioteket 

Lyngby Hovedgade 28 

2800 Kgs. Lyngby 

Mandag-torsdag kl. 8-20, fredag kl. 8-18 

Lørdag-søndag kl. 9-15 

Telefon: 4597 3700, e-mail: info@ltk.dk 

Taarbæk Bibliotek 

Taarbæk Strandvej 96 

2930 Klampenborg 

Mandag-fredag kl. 15-22, onsdag betjening kl. 14-17 

Lørdag-søndag kl. 7-22 

Virum Bibliotek 

Geels Plads 40 

2830 Virum 

Mandag-torsdag kl. 8-22, tirsdag-torsdag betjening kl. 14-17 

Fredag kl. 8-19, lørdag-søndag kl. 8-16 

Lundtofte Bibliotek 

Åbner i foråret 2023 - hold øje med vores hjemmeside 

 

Kontakt os 

Jane Birkmann: jbm@ltk.dk 

Lene Kaalund: lenka@ltk.dk 

Tine Schouboe Stavnem: tinst@ltk.dk 

Vibeke Tolstrup Andersen: vta@ltk.dk 

 

www.lyngbybib.dk/boern/til-daginstitutioner-og-dagplejere 


