Tilmeldingskatalog
efterår 2020

Frist for tilmelding:
onsdag d. 19. august 2020 kl. 15. 00

Kalender – Tilmeldingskataloget forår 2020
Dato
11. september
11. september

Aktivitet
Cykelløb for de mindste
Fællessang i Centret

29. september
1.oktober

Børnebiffen
Musikalsk Legestue
efterår
Teater Kriskat –
”Bumm..”
Indvielse af
Kulturtrappen for
Dagtilbuddet
Musikskolens
Børnekoncert
Miniplanetariet
Børnebiffen
Morgegry – oplæsning
Teater Frk. Fracasos ”Prinsesse Caraboo”
Hr. Teater – ”Chicks”
Det lille Verdens teater
”En rigtig nisse”
Klar, parat, svar
Musikalsk legestue jul
Flyttet cyklistprøve
- kræver tilmelding

8. oktober
29. oktober

30. oktober
Uge 45
3. november
9. november
19. november
26. november
2. december
2. december
3.december
Tidligt efterår

Aldersgruppe
Børnehaver
Indskoling og
mellemtrin
Yngste gruppe
Yngste børnehave

Sted
Birkelundsparken
Albertslund Centrum

Vuggestue

Kongsholmsalen

Børnehaver

Bjerget – Naturcenter
Herstedhøje

0.-2. årgang

Musikteatret

Alle
Ældste børnehave
5,-6. årgang
Mellemtrin

Kongsholmsalen
Biografen/Musikteatret
Biblioteket
Kongsholmsalen

Indskoling
Børnehaver

Kongsholmsalen
Kongsholmsalen

6. årgang
Yngste Børnehave
7. årgang

Biblioteket
Biblioteket
Rundt i Alb.

Biografen/Musikteatret
Biblioteket

Alle aktiviteter i Albertslund foregår på følgende adresser:
Teaterforestillinger og Miniplanetariet
Kongsholmssalen
Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund

Herstedhøje Naturcenter
Herstedhøje alle 1
2620 Albertslund

Børnebiffen:
Musikteatret/Biografen
Bibliotekstorvet 1-3
2620 Albertslund

Hovedbiblioteket
Bibliotekstorvet 2
2620 Albertslund

INFO
Tilmeldingskataloget udkommer hvert halve år og er tilbud til dagtilbuddet og
skolerne.
De fleste aktiviteter er gratis! Dette gælder teaterforestillinger, miniplanetariet,
børnekoncert, fællessang m.fl.
Børnebiffen koster kr. 10,- per sæde i biografen. Tilmeldte vil bagefter blive
opkrævet beløbet på det bestilte pladser.
Ønsker du at din børnegruppe skal på museum udenfor Albertslund, så skal gå ind
på museets hjemmeside og booke et forløb. Priser vil også fremgå på hjemmesiden.
De fleste museer har fremragende elektronisk materiale, hvis I ikke har mod på at
tage på besøg. Det er gratis at downloade materiale fra de fleste museers
hjemmesider.
Bagerst i dette katalog er der to tilmeldingssider. De kan benyttes, som de er og
derefter sendes til kse@albertslund.dk
I er meget velkomne til at sende en mail med informationer svarende til skemaet i
stedet. Det gør I til kse@albertslund.dk
Frist for tilmelding til alle aktiviteter er d. 19. august kl. 15.00.
Alle tilmeldinger samles og fordeles.
Tilbagemelding sker til mailadresser noteret på tilmeldingsblanket, mail og til
daginstitutionsledere og PLC’ere.
Det handler om et mix af ”først til mølle” + god fordeling mellem institutioner.
Ledige pladser bliver udbudt efter fristen, så vi får alle pladser besat.

Venlig hilsen
Kirsten Schneider
Børnekulturkonsulent – Skoleafdelingen

Teaterforestilling Vuggestue

”B-bumm…..”
Lige en dejlig forestilling til de mindste.
Lige fra begyndelsen fyldes rummet med en dejlig musikalsk rytme af hjertelyd. Når den ene lyd
stopper, dukker en anden op og hele tiden kommer nye til.
Når lydene styrer personernes bevægelser i vilde retninger, så bliver det rigtig sjovt.
Katharina og Heidi bevæger sig rundt med rør i alle farver og længder. Der er lange, forsigtige,
frække, tynde og tossede rør – og alle kan de noget særligt.
Når rørene bliver
forbundet, sker der noget
fantastisk.

Teaterkuffert
De institutioner, der tilmelder sig forestillingen, får tilsendt en lille kuffert. Den indeholder forskellige
genstande, som pædagogerne kan tage frem før, børnene ser forestillingen.
Indholdet er tænkt som refleksionsmateriale og i høj grad også til understøttelse af sprog og begreber.
Kufferten sendes ud, så pædagogerne har den 14 dage før og en uge efter forestillingen.
Indholdet er aftalt med Teater Kriskat og det er et forsøg på at udarbejde en egentlig fast praksis til
forberedelse og opfølgning i forbindelse med udvalgte forestillinger

Tid: 8. oktober kl. 10.00
Sted: Kongsholmsalen, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
Målgruppe: 3 – årige /Kulturtrappen
Varighed: 35 minutter
Antal børn: 60 børn per forestilling
Teater Kriskat

Teaterforestilling Børnehave

”En rigtig nisse”
Så bliver det rigtig jul for børnehavebørn

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele og fyldte kasser, som skal pakkes ud. Derfor er
julen sprunget over i år og pyt da også med det!
Fra nu af er der ingen, der skal bestemme om Ida skal holdes jul eller hvor tingene skal stå. Og dog
– i det nye hus bor en nisse –en rigtig nisse!

Den elsker risengrød og er glad for, at der
endelig er flyttet et menneske ind, så den igen
kan få sin grød.
Den leder, roder rundt i tingene, flytter kasser
og i det hele taget rumsterer og pusler, som
var der mus og rotter overalt. Men der er
ingen grød!
Nu må den bruge nisselist for at få Ida til at
lave grød og komme i julestemning.

Der er nissetryllerier og julestemning og mon ikke Ida ender med at komme i julehumør?

Tid: 2. december kl. 10.00
Sted: Kongsholmsalen, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
Målgruppe: Børnehave
Varighed: 45 minutter
Antal børn: 80 børn
Den Lille Verdensteater

Teaterforestilling – indskoling

”Chicks”
Alle kan være med på et godt grin i indskolingen.

De to høns, storesøster Hilda og lillesøster Gump, lever side om side sammenklemt i et bur, indtil
de en dag opdager, at der er en verden udenfor.
Hilda er rap og kvik, mens Gump er en smule tung, men også modig.
Sammen oplever de nu et eventyr. De
kommer igennem op- og nedture i
flyvekunstens udfordringer. De
forbløffes men oplever også stolthed
over deres nu fritgående æg.
Gad vide, om de har brug for hinanden
på den anden side af buret?

Dette er en ordløs forestilling, fortalt gennem kropssprog, gavmild mimik og finurlige gags. Det er
ikke kun sjov og ballade, for forestillingen kommer også ind på alvorligere emner som frihed, frygt
for det ukendte, at føle sig malplaceret og en stadig kamp for anerkendelse.

Tid: 26. november kl. 10.00
Sted: Kongsholmsalen, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
Målgruppe: Indskolingen
Varighed: 25 minutter
Antal børn: 80 børn (evt. ekstra forestilling med mange tilmeldte) Hr. Teater

Teaterforestilling Mellemtrinnet

”Prinsesse Caraboo”
Med god humor og fantasi bliver eleverne på mellemtrinnet bragt ind i en ukendt
verden, hvor en gæv kvinde tager skæbnen i sin egen hånd.

Året er 1817. På en strand nær Bristol finder man en ung forskræmt kvinde. Hun bærer turban og
taler et uforståeligt sprog. Hvem er denne eksotiske skabning? Hvor kommer hun fra?
Dette er den sande historie om den fattige Mary Wilcocks, der i starten af 1800-tallet tog fusen på
det halve England, ved at udgive sig for at være en skibbruden
prinsesse.

Se evt. trailer på Frk. Fracasos Kompagni’s hjemmeside

Tid: 19. november kl. 10.00
Sted: Kongsholmsalen, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund
Målgruppe: Mellemtrin
Varighed: 50 minutter
Antal børn: 100 børn (Evt. ekstra forestilling med mange tilmeldte)
Frk. Fracasos Kompagni

Miniplanetariet

– en oppustelig verden af stjerner og planeter

Nok ligner den en mellemting mellem en hoppeborg
og en oppustelig lunge i unaturlig størrelse, men tag
ikke fejl. Indeni åbner der sig et univers af uendelighed
og funklende stjerner.
Kroppedal Museums ”Miniplanetarium” står i
Kongsholmsalen og modtager børn fra dagtilbuddet og
alle årgange fra skolerne. Her rejser alle en tur ud i
rummet med Museumsinspektør, Astronomi og
astronomihistorie Lars Occhionero.

Alle børn og elever får et forløb med udgangspunkt i deres aldersgruppe. Det fungerer som et
rumskib/en tidsmaskine, der tager ud i rummet og giver et spændende indblik i, hvordan
solsystemet og resten af universet hænger sammen. Der vil blive givet svar på en masse spørgsmål
og undren.
Solsystemets planeter og månens faser er naturlige emner,
men årstidernes stjernehimmel er også vigtig. Endelig er der
mange gode historier om menneskers søges efter viden om
jordens og stjernernes skabelse.
Indhold og varighed af forløbet tilpasses i forhold til
aldersgruppen. Har nogle særlige ønsker, så skriv det endelig
på tilmeldingen eller til kse@albertslund.dk forud for
aktiviteten.

Tilmelding
Tid
9.30
10.30
11.30

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Mange var tilmeldt aktiviteten i foråret og hvis det er muligt, får de pladser igen. Husk stadig at
tilmeld jer.

Musikalsk legestue – børnehaver

Efterår
På den musikalsk legestue er der årstidssange, en
lille fortælling og forskellige bevægelsesaktiviteter i
forbindelse med sange og sanglege.
Efteråret byder på en del sange, men børnenes
favoritter bliver naturligvis lagt ind i programmet.

Tid: 1. oktober kl. 10.00
Sted: Hovedbiblioteket
Målgruppe: fra 3 år
Varighed: ca. 30 minutter
Antal: Retningslinjer og tilmeldinger afgør dette

Jul
Det bliver svært at vælge mellem de mange gode
julesange, men børnene skal nok få sunget rigtig
mange og gode sange.
De bliver suppleret med en lille nissehistorie og også
en nissedans eller to.

Tid: 3. december kl. 10.00
Sted: Hovedbiblioteket
Målgruppe: fra 3 år
Varighed: ca. 30 minutter
Antal: lad os se

Kulturtrappen - dagtilbud

Vi skal genstarte Kulturtrappen til
dagtilbuddet.
Planen for dagtilbuddet er tilbage, måske
nok lidt forsinket og enkelte aktiviteter
må rykkes, men vi skal i gang, for
Kulturtrappen har vi aftalt
- så lad os komme i gang!
Overordnet set, så er der få aktiviteter i
Kulturtrappen for dagtilbuddet, men vi
gør dem alle sammen på hver vores
måde. Hvor meget fokus og tid på de
enkelte aktiviteter ja, det er op til den
enkelte institution.

I efteråret skal vi bevæge os mere sammen, lad børnene blive udfordret og oplevelserne er med til
at give vores børn en god fælles basis - det er da interessant, det gør vi da bare og det gør vi alle
sammen på hver vores måde.
I første omgang skal vi sætte Kulturtrappen i gang
og det eftertrykkeligt i løbet af uge 44, hvor der normalt er gode
drageforhold vindmæssigt.
Alle 5 – årige skal lave drager og sætte dem op på bjerget ved
Herstedhøje Naturcenter.
Hvis andre yngre børn også vil være med, så giv
besked.
Der skal være plads til alle.

OVERBLIK OVER AKTIVITETER I EFTERÅRET 2020

3 –årige
- Små børn cykler (meld tilbage med gruppe og antal + cykeltyper) )
- Teater med inspirationskufferter ”Bumm…”(meld tilbage med grupper
og antal børn)
- Musikalsk Legestue – efterår og jul (tilmelding)
- På opdagelse i naturen (inspirationsmateriale vedlagt)
- Børnebiffen (tilmelding kr. 10,- per barn)
4 – årige
- Små børn cykler (meld tilbage med gruppe og antal + cykeltyper)
- Start på troldeemne ((inspirationsmateriale vedlagt)
- Musikalsk legestue – efterår og jul (tilmelding)
- Børnebiffen (tilmelding kr. 10,- per barn)

5– årige
-Små børn cykler (meld tilbage med gruppe og antal + cykeltyper)
-Dragedage i uge 44 (meld tilbage med tidspunkt og antal børn)
-Miniplanetarium (tilmelding)
-Børnebiffen (tilmelding kr. 10,- per barn)

Tilmelding = det betyder, at der er begrænset antal pladser.

3-årige

På opdagelse i naturen.

Frit valg mellem de følgende aktiviteter

Aktiviteten består af:
1. Den gode fortælling som optakt til en tur
Optakten/fortællingen er i fem dele = fem stop på turen = fem oplevelser, hvor børnene
sætter ord på det, de er nysgerrige efter.
2. Der fem små plakater som børnene kender og som sættes op på væggen.
De fem plakater/billeder trykkes i en miniudgave, som tages med på dagen.
Billeder og fortælling medbringes og børnene tager så på jagt!
3. Hver gang børnene finder stedet og de ting, der er der, kan de filmes eller tages med hjem.
Der tales om sted/genstande på stedet og igen hjemme.

Typer af ture:
Skoven – fortællingen om skovens insekter, planter, træer og dyr.
Skulpturer – fortællingen handler om fem forskellige skulpturer i byen
Byen – fortællingen handler om byen med dens vand, cykler, huse og blomster.
Forberedelse: Læs fortællingen godt igennem og bemærk ord og begreber, der skal være på plads
for børnene inden aktiviteten går i gang.
Sørg for et roligt sted, hvor billederne også kan blive hængende i hele forløbet.
Opfølgning: Brug oplevelsen til samtalen efterfølgende.
Lav måske et fælles maleri ude fra turen, hvor de forskellige ord og begreber gentages.

Foldere fra Herstedhøje – Materiale der kan anvende som inspiration
Kig i dem, få gode idéer og print måske folderne ud fra Hjemmesiden.
Naturcenter Herstedhøje, Sjov i Skov, Herstedhøje - en menneskeskabt bakke
Gæt et træ, Sans naturen og Reservatet i Vestskoven.

Tumlepladser i Vestskoven
I Vestskoven er der nu oprettet Tumlepladser, som alle kan benytte og det er legepladser,
klatrebaner og helt til skjulte udfordringer, motion og hemmelige huler
Tumlepladserne er nu færdige og ligger tæt op ad Naturcenter Herstedhøje, så man fra centeret
nemt kan finde pladserne og alligevel er lidt væk fra centerets øvrige brugere, og derved nemmere
kan tumle i fred og ro.

Det er Naturstyrelsen egne folk, der har udført arbejdet med at designe og etablere
tumlepladserne. Henrik Jørgensen, der er leder af Naturcenter Herstedhøje, har deltaget i arbejdet
med at etablere pladserne, savet, bygget og været kreative med at få de mange idéer fra skovens
besøgende kogt ned til de 2 spændende tilbud til børn i alle aldre.
Der er tale om steder, der lægger op til, at man selv
skaber, bygger om og definerer sin egen leg. Man
kan af den grund ikke vide, hvordan der ser ud
næste gang, man kommer til tumlepladserne, for
andre har måske bygget videre eller revet ned og
flyttet om.
Naturstyrelsen inviterer til leg eller oplevelse, hvor
man selv udvikler og bygger videre.

Henrik Jørgensen opfordrer alle til at besøge stedet
”Giv jer lidt tid og se så, hvordan børnene begynder at lege.
Tumlepladserne vil nu udvikle sig i takt med at træerne bliver større, og der kommer nye
elementer til.

Fakta om de 2 tumlepladser
Begge pladser har
- Sten eller stammer til at hvile sig på
-

Udfordringer og muligheder for at bygge videre på det,
der er startet af andre
Opdag legen og find på næste legedel.

Den sydlige plads har
-

En mørk skov under store bøge – og kastanjetræer
Her må der kravles og bygge huler
Prøv at gå balancegang på de store grene
Alle må samle nødder og spiselige kastanjer

Den nordlige plads har
-

En kiggebane – vær nysgerrig og undersøg hvad der er
Tag på en mindre rundtur i huler og gemmesteder
Find store sten til at lege med og spiselige bær

Find - Væsner/ansigter og andre udtryk i skoven/naturen
Gå ud i Vestskoven og find et træ. Tal med børnene om, hvad det er
for et træ, men også hvad bark, grene og evt. frugter er på træet.
Børnene skal nu til at søge efter ansigter i barken.
Kan de se øjne?
Er der en næse?
Munden sidder måske forkert!
Vælg nu flere træer og lad børnene arbejde sammen i små grupper.
De skal finde knaster, huller i barken på det træ, de har fået.
Nu skal børnene så til at bygge et rigtigt ansigt på træet ved hjælp af
(medbragt) ler og blade. Træet bruges som skabelon og leret
presses op på barken og lægges derefter ned på jorden. Her gøres
så ansigtet færdigt.
Måske har de skabt en nisse, en trold eller andre fabeldyr. Lad
børnene fortælle og tag billeder af ansigterne til at vise hjemme på
stuen.

4-årige
Troldeemne
A. Hvad er en trold?
Læs op:
”Fem små troldebørn” af Halfdan Rasmussen
”Trine Trold og Lars Larve” af Sofie Ottosen
Remser og sange om trolde: ”Tre trivelige trolde” (You Tube) inkl. bevægelser, ”Heksemutter lod
en tudse”. Kontakt evt. Kirsten Schneider vedr. remser med bevægelse om trolde.

B. Aktiviteter til at følge op på vidensdelen:
- Lav troldemad
- En hemmelig troldeven
Hvis I havde en usynlig troldeven, hvordan ville han så se ud? Hvad ville hans livret være, hvor ville han bo
og hvilket tøj ville han have på? Tegn og fortæl.
- Lav en troldehale
Prøv at lave en troldehale og leg trolde, der kan trylle og lave kunster. Lav halen af pap, papir, stof eller
garn.
-Find troldeskatten
Selvom trolde ikke var de klogeste i verden, var de tit meget rige. Menneskene ville utrolig gerne have fat i
troldenes skatte, men troldene var gode til at gemme deres skatte.
Den eneste chance menneskene havde var, hvis man kunne finde troldens magiske hat. Hvis den blev
fundet tog menneskene hatte på og så kunne man være heldig at et billede af skatten viste sig.Lav en
troldehat, skattekort og se om I kan finde skatten. ’
-Lege ståtrold
Syng troldesang og sig trolderemser med
bevægelser.
Brug ”Børns Klassiske Favoritter” – evt. lån den

hos Kirsten Schneider og lyt til
”Dyrenes Karneval” af Saint -Saens ”eller
”Dovregubbens hal” af Edvard Grieg.
Musikken inspirerer til troldefortællinger og
dramatik-Besøg en af troldekæmperne i
Vestskoven.

5-årige
Drager – vi bygger dem og prøver dem af på bjerget
Her er en opskrift på en type drage, som kan bygges af genbrugsting, du har lige ved hånden.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Byg en drage
Skær pinden over i to, så du har en på 90 cm og en på 60 cm.
Skær et lille hak i hver ende af hver pind med en kniv. De to
hak skal løbe i samme retning.
Læg de to pinde parallelt ved siden af hinanden og bind dem
sammen med sejlgarn. Stram godt til. Drej nu pindene, så de
ligger over kors - og flyt dem i forhold til hinanden, så den
korte pind sidder 30 cm fra toppen. Bind dem sammen.
Bind ca. 3 meter sejlgarn rundt om korset. Sejlgarnet skal løbe
i de små hakker i enden af hver pind.
Klip dragens dug til. Du skal bruge et stykke plastik eller papir på 70 x 100 cm. Du kan lave en
flot dug af farverige plastikposer du klæber sammen med tape. Eller af en fodboldplakat - eller
indpakningspapir - eller noget helt andet.
Læg korset op på dugen. Den korte pind skal ligge ned mod papiret.
Klip dragedugen til, så det passer med dragens form. Forstærk hjørnerne ved pindenes ender
med malertape.
Fold siderne af dragedugen ind over snoren og sæt dem fast med malertape. Sørg for at folden
er lukket godt til.
Klip to små huller i dugen. En på højre side af den lodrette pind - og over den vandrette pind.
Og en på venstre side af den lodrette pind og under den vandrette pind. Forstærk evt. snoren
med malertape.
Stik styresnoren igennem det ene hul ude fra papirsiden - lad den gå diagonalt omkring krydset
og tilbage gennem det andet hul. Bind snoren sammen på papirsiden.
Rul resten af styresnoren op på en lille pind.
Nu skal du lave en hale på cirka 3 meter. Du kan lave den af bånd, bændel, sejlgarn eller klippe
en lang plastikstrimmel. Hvis du har lyst, så sæt strimler af avispapir fast på halen. Lav to huller
i dugen - på hver side af den lodrette pind cirka 3 cm fra bunden af dragen. Bind halen fast h er.
Så er det på tide at få din dragen op i luften.

Denne drage er ikke nem, men den flyver godt!
Alle drager er velkomne - posedrager eller andre typer, som
passer jer bedst.

Efterår på Hovedbiblioteket

Dato
Hver fredag

Aktivitet
Højtlæsning

Aldersgruppe
3-4 år eller 5-6 år

Efter aftale

Besøg Fuglereden
ved Rådhussøen
Sprogsporet
En rejse til kroppens
indre
Musikalsk legestue
v. Kirsten Schneider

4-5 år eller 5-6 år

Besøg os – brug
biblioteket
Aktivitet
Vestegnens
hemmelighed –
højtlæsning og
aktiviteter om
kæmper
Kunsten at være
brevkasseskribent

Alle

En rejse til kroppens
indre/ en del af
Science i
Albertslund
Højtlæsning i
Morgengry –
Morderens abe
Smart Parat Svar
- quiz
Besøg os – brug
biblioteket

0. + 1. klasse

Efter aftale
Uge 38 efter aftale
1. oktober
og
3. december
Hele tiden –
bibliotekets åbningstid
Dato
Efter aftale

Efter aftale i perioden:
uge 35-41
Uge 39: mandag –
torsdag

9. november

2. december
Hele tiden –
bibliotekets åbningstid.

Vuggestue/dagpleje
5-6 år
3-4 år

Aldersgruppe
0. klasse

Udskoling

Sted
Albertslund
Hovedbibliotek
Albertslund
Hovedbibliotek
Hos jer
Albertslund
Hovedbibliotek
Albertslund
Hovedbibliotek
Albertslund
Hovedbibliotek
Sted
Albertslund
Hovedbibliotek

Albertslund
Hovedbibliotek
eller i klassen.
Albertslund
Hovedbibliotek

5. + 6. klasse

Albertslund
Hovedbibliotek

6. klasse

Albertslund
Hovedbibliotek
Albertslund Bibliotek

Alle

Aktiviteten foregår er altid på Albertslund Hovedbibliotek, med mindre andet er noteret.
Tilmelding: bag i dette katalog eller direkte til biblioteket

Børnebibliotekaren læser højt – hver fredag

Tid: 9.30
Målgruppe: 3-4årige eller 5-6årige
Varighed: 30 min.
Antal Børn: max. 15 børn
Tilmelding: tilmelding i katalogets skema eller på tlf: 43 68 70 50 / e-mail:
boer@albertslundbib.dk
Højtlæsning styrker sprogudviklingen, ordforrådet og formuleringsevnen hos det enkelte barn.
Derudover er det hyggeligt og en anledning til nærvær, ro og koncentration, når en mindre gruppe
børn mødes om en god historie.
Vi læser højt hver fredag kl. 9.30-10. Hver måned har sit eget tema.
Først læser vi historien højt, og bagefter taler vi sammen om månedens tema og bøgernes
handling. Vi giver os tid til at sætte ord på de historier, vi har hørt.
Vi læser om:
Fredage i august: Sjove historier
Fredage i september: Venskaber og følelser
Fredage i oktober: Gys og Halloween
Fredage i november: Regn og blæst
Fredage i december: Jul

Besøg Fuglereden ved Rådhussøen
Tid: Efter aftale
Sted: Albertslund Hovedbibliotek / Rådhussøen
Målgruppe: 3-4årige eller 5-6årige
Varighed: 30 min.
Antal børn: max. 10
Tilmelding: tlf. 43 68 70 50 / e-mail: boer@albertslundbib.dk
Besøg Isfuglens rede og læs en pip-god bog. Lav en aftale om højtlæsning med en børnebibliotekar
eller lån selv en fuglekurv med fakta-ark om isfuglen, en fagbog om fugle og 3 billedbøger med
læseguides. Begge kurve indeholder desuden rasle-æg og en kikkert, så her er rig mulighed for at
baske med vingerne og lege med sproget—og måske få øje på en fugl ved Rådhussøen.

Isfuglens rede er både et kunstværk og et dejligt sted at læse. Reden kan rumme en mindre
gruppe børn og voksne.

Fuglekurvene blev udviklet i forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2018. Der er en kurv for børn
fra 3 år og en kurv for børn fra 5 år.

Sprogstartposer - billedbøger og sprogstimulerende materialer
Sted: Hos jer
Målgruppe: Vuggestue / Dagpleje
Varighed: 6 uger
Antal børn: 5
Tilmelding: til forløbet i katalogets skema eller på tlf: 43 68 70 50 / e-mail:
boer@albertslundbib.dk
Hvad er sprogstart?
Sprogstart består af et seksugers forløb,
som du—pædagog eller dagplejer—afvikler i institutionen/dagplejen. Med udgangspunkt i en
fælles litteraturoplevelse læser og leger du med børnegruppen på ca. 5 børn tre gange om ugen.
Læs billedbogen og trin-for-trin-vejledning og udvælg sproglege før du læser og leger med
børnene.
Hvorfor sprogstart?
Fordi den fælles litteraturoplevelse kan åbne børns glæde ved sprog og læsning. Den glæde er
ganske afgørende for det enkelte barns udvikling, da sprog og læsning er indgang til kultur, sociale
fælleskaber og viden.
Hvor lang tid tager det?
Dag 1: Højtlæsning og
fokusord (20 min.)
Dag 2: Guidet læsning
og billedbogssnak. (20 min.)
Dag 3: Fælles oplæsning
og sprogleg —evt. med de
digitale læringsmaterialer.
Forløbet består af seks poser og
de tre trin ovenfor gentages hver
uge med en ny sprogstartspose.

Hvad ellers?
Børnebibliotekaren står klar til at hjælpe dig med materialet, og derfor starter forløbet med at vi
kommer på besøg hos jer og åbner den allerførste sprogstartspose og afvikler højtlæsning dag 1.
Senere i forløbet aftaler vi, at du og børnegruppen kommer på besøg på biblioteket, hvor vi igen
læser, snakker og leger sammen med jer.

Lyt, leg og lær om kroppens indre

Tid: Efter aftale – i uge 38
Målgruppe: 5-6årige
Varighed: 30 min.
Antal børn: 15
Tilmelding: i katalogets skema eller på tlf: 43 68 70 50/e-mail: boer@albertslundbib.dk
Kom med på en naturvidenskabelig opdagelsesrejse til kroppens indre. Børnebibliotekaren læser
fortællingen om forskeren Milo og hans nysgerrige ven, dronen Duno, der sammen stiller
spørgsmål og søger nye videnskabelige svar. Historien hører sammen med en aktivitetskuffert,
hvor børnene sammen med Milo og Duno laver aktiviteter og små undersøgelser. Formålet er at
give børnene indsigt i naturvidenskabelig forskning og lære dem at tænke som forskere på en
kreativ og lærerig måde med udgangspunkt i dem selv.
I forløbet: En rejse til kroppen indre - kigger vi på knoglerne i skelettet og organernes funktioner

Vestegnens hemmeligheder – højtlæsning og aktiviteter om kæmper

Tid: efter aftale
Målgruppe: 0. klasse
Varighed: 45 min.
Tilmelding: tlf: 43 68 70 50 / e-mail: boer@albertslundbib.dk
Inden klassen kommer herop, kan I tale om, hvad en kæmpe er for et væsen. Hvordan ser sådan
én mon ud? Her findes ingen rigtige svar, så børnene får brug for deres fantasi.

Forløbet på Biblioteket starter med at Børnebibliotekaren læse Adam O. og Aske Schmidt Roses
bog ’Vestegnens hemmelighed’ højt, som handler om de kæmper der gemmer sig rundt om på
Vestegnen og i Albertslund. Efter højtlæsningen bruger vi sproget og fantasien og snakker om
kæmper. Børnene kommer også til at lave små aktiviteter på papir og i fællesskab.

Science Albertslund 2020 – Lyt, leg og lær om kroppens indre
Tid: Uge 39 – mandag – torsdag kl. 9.30
Målgruppe: 0. klasse og 1. klasse
Varighed: 45 min.
Tilmelding: tlf: 43 68 70 50 / e-mail: boer@albertslundbib.dk
Kom med på en naturvidenskabelig opdagelsesrejse, når børnebibliotekaren læser fortællingen
om forskeren Milo og hans nysgerrige ven, dronen Duno, der sammen stiller spørgsmål og søger
nye videnskabelige svar. Historien hører sammen med en aktivitetskuffert, hvor børnene sammen
med Milo og Duno laver aktiviteter og små undersøgelser. Børn er som alle de store forskere
nysgerrige, og derfor vil vi undervejs undersøge, hvorfor ens øjne er blå eller brune, hvor
knoglerne sidder på skellettet og blive klogere på nogle af organernes funktioner.
Formålet er at give eleverne ny viden om kroppens indre og at lære dem at tænke som forskere –
med nysgerrigheden i højsædet og på en kreativ og lærerig måde med udgangspunkt i dem selv.
Formidlingskufferten, som anvendes ved forløbet, kan lånes med hjem til skolen, da der er mange
flere aktiviteter, end vi kan nå ved besøget – så udforskningen, legen og læringen kan forsætte
hjemme i klassen.

Kunsten at være brevkasseskribent
Tid: Efter aftale i perioden: uge 35-41
Sted: Albertslund Hovedbibliotek / Materiale til brug i klassen
Målgruppe: Udskoling
Varighed: 2 x 45 min.
Tilmelding: tlf: 43 68 70 50 / e-mail: boer@albertslundbib.dk

I oktober 2020 fylder Børnepanelet 40 år. Det skal fejres, og
derfor vil vi gerne lade eleverne prøve kræfter med
disciplinen som brevkasseskribent.
Biblioteket udvikler et undervisningsforløb som klassen kan
komme til på biblioteket, men det vil også være muligt for
dig som lærer at modtage materialet og selv afvikle
undervisningsforløbet i din klasse.
Undervisningsforløbet vil lægge op til en snak om hvad en
brevkasse er – og hvad den kan. Hvilke svar giver den gode
brevkasse, og hvad er værd at huske på, når man som
brevkasseskribent sidder med et andet ungt menneskes
problem foran sig.

Hvad er Børnepanelet:
Børnepanelet er en gruppe børn og
unge mellem 12 og 17 år, som
besvarer spørgsmål fra andre unge,
om bl.a. mobning eller problemer
hjemme.
Børnepanelet holder ugentligt
møde på Albertslund Bibliotek
Se mere på:
http://børnepanelet.dk/

Eleverne vil skulle arbejde i grupper med tidligere
brevkassespørgsmål til Børnepanelet og sammen reflektere
over spørgsmålet og svarmulighederne. Efterfølgende skal
de individuelt eller i grupper give deres bud på et
brevkassesvar på det indsendte spørgsmål eller dilemma.
I materialet vil der også være eksempler på brevkassesvar
gennem tiden skrevet af medlemmerne i Børnepanelet.

Derudover vil eleverne selv kunne skrive spørgsmål, som
Børnepanelet besvarer, og der vil i undervisningsforløbet også være henvisninger til litterære
brevkasseeksempler – f.eks. Tine Bryld, Tværs og Tove Ditlevsen.
Elevernes brevkassesvar anno 2020 vil indgå i en udstilling, som fejrer Børnepanelets fødselsdag.
Svarene på elevernes spørgsmål, vil senere kunne læses på http://børnepanelet.dk/

Morgengry – højtlæsning fra ’Morderens abe’
Tid: mandag d. 9. november kl. 9
Målgruppe: 5. – 6. klasse
Varighed: 45 min.
Tilmelding: tlf: 43 68 70 50 / e-mail: boer@albertslundbib.dk
’Højtlæsning i morgengry’ er en god gammel tradition i forbindelse med Nordisk Litteraturuge.
Overalt i norden læses den samme historie højt: i børneinstitutioner og skoler – på biblioteker og i
andre kulturinstitutioner. På svensk, norsk, islandsk, grønlandsk, færøsk og dansk opleves
højtlæsning af den samme tekst på samme tid.

I år læses der uddrag højt af Jakob Wegelius ”Abens morder” for tilmeldte 5. og 6. klasses elever.
Bogen er en velskrevet og spændende krimi om den begavede gorilla Sally Jones. Uforskyldt
dømmes Sally Jones’ menneskeven, Mester, for det mystiske mord på Alphonso Morro. Sally ved
at Mester er uskyldig, og hendes mission for at bevise hans uskyld er det hæsblæsende eventyr,
bogen tager os med på.
Den tavse og elskelige gorilla bringer os fra Lissabon til Egypten
og over Indien ikke blot for at løse en mystisk mordgåde, men i
særdeleshed for at redde sin ven.

Smart parat svar – quiz for 6. klasse
Tid: onsdag d. 2. december kl. 9
Målgruppe: 6. klasse
Varighed: 90 min.
Tilmelding: tlf: 43 68 70 50 / e-mail: boer@albertslundbib.dk
Smart Parat Svar er en quiz for kloge hoveder i 6. klasse! Her sættes den gode læser i spil som
rollemodel. For det er sejt at læse, og det er sejt at vide noget – både hvad skønlitteraturen og
faglitteraturen angår. Der vil også være spørgsmål inden for andre emner, hvor ens ekspertviden
kan komme i spil, fx musik, computerspil, politik, geografi eller sport.
Klassen skal udvælge fem kammerater, der skal repræsentere hele klassen, så det gælder om at
vælge et hold, der dækker så bred en viden som muligt. Hver klasse kan kun deltage med ét hold.
Der dystes i første omgang med andre 6. klasser i Albertslund Kommune.
Vinderne herfra går videre til den regionale runde den 13. januar, hvor der dystes mod andre 6.
klasser fra Storkøbenhavn. De 9 bedste hold i Danmark mødes til den store landsfinale i Odense
den 3. februar.
Læs mere på hjemmesiden: www.smartparatsvar.dk – vi glæder os til at quizze med jer!

Brug biblioteket – Få bøger bragt ud – Lånerkort til eleverne – Spis madpakken
I er altid meget velkomne til at besøge Børnebiblioteket - både på Hovedbiblioteket og i
Hedemarken - for at læse, lære og lege. Kombiner en cykel– eller gåtur med et hyggeligt
biblioteksbesøg og lad børnene få frisk luft til hjernen og kom hjem med nye bøger til at fordybe
sig i.

Det kan være en fordel at melde jeres ankomst, for så er børnebibliotekaren forberedt på klassens
besøg. Vi står klar til, sammen med læreren, at hjælpe eleverne med at finde gode bøger med de
emner de interesserer sig for, og som passer i sværhedsgrad.
Sæt et par timer af tid besøget, og husk at I velkomne til at tage madpakker med.

Vi samarbejder med PLC på de enkelte skoler. I må låne bøgerne i 2 måneder, og får dem bragt ud
og hentet igen via PLC. Tal med jeres læringsvejledere, der kontakter børnebiblioteket vedrørende
for eksempel emnesæt, bøger til makkerlæsning, ekstra frilæsningbøger til genrearbejde mv.

Har eleverne ikke allerede et lånerkort skal de ved biblioteksbesøget medbringe deres
Sundhedskort og en udfyldt Indmeldelsesblanket, som er underskrevet af en forælder.
Du kan finde Indmeldelsesblanketten på bibliotekets hjemmeside eller få den tilsendt pr. mail.

Det er altid muligt for jer at spise madpakker på biblioteket. Måske er det muligt at booke et
mødelokale, og hvis ikke, er I altid velkomne til at sidde ved cafébordene i forhallen.

Tilbud fra Billedskolen

Skraldemobiler
På Billedskolen kan I komme og lave små
kunstværker af skrald.
Mobilerne hænger smukt i tynde tråde. De kan fx
hænge samlet fra lofter eller bruges enkeltvis som
dekoration eller gaver.
Langt de fleste aldersgrupper kan være med.
I kan vælge en kort eller en lang workshop
– én eller to dage
(evt. én dag for de helt små – to dag for større børn).
Regn med 4-5 timer pr. dag inkl. pauser.
Antal børn: 10-20.
Der er to erfarne undervisere på projektet.
Prisen er:
Én dag = 5.000
To dage = 9.500
– Inklusiv materialer, der indsamles af Billedskolen.
Vi kan evt. i fællesskab søge puljemidler til at dække
de fleste omkostninger,
hvis vi laver aftaler i god tid
Periode: Fra september til juni.

Ring eller skriv til
Kenneth Schønning Olsson
ksz@albertslund.dk
Mobil 20731062

Fællessang i centret
Vi synger igen i uge 37 – Vestegnens Kulturuge – FÆLLESSANG i centret.
Tilmelding – skema bagi kataloget.
Pga. Covid 19 måtte vi aflyse eller rettere vi har flyttet
indskolingens Fællessang fra forår til efterår.

Dagens program:
Transport fra skolerne meldes ud til skolen/klassernes lærere.
Indskoling synger kl. 9.45 og har forladt pladsen/på vej tilbage til skolen kl. 10.30
Mellemtrin synger kl. 10.00 og forlader pladsen efter sidste sang senest 10.45.
På scenen møder eleverne et veloplagt band fra
Musikskolen + enkelte musikskoleelever.
Elevernes musiklærere varmer stemmer op og synger for.

Alle sangene er valgt med omhu og derfor forventes det,
at eleverne har øvet sig på de udvalgte sange.
Hver skole har en musiknetværkslærer, hvor alle kan få hjælp til opgaven.
Sang, men især fællessang, er af stor betydning for os alle. Det har været en god tradition i
Danmark rigtig mange år. Det er derfor vigtig at deltage og lære denne aktivitet at kende.
I Albertslund har vi sunget fællessang i mange år og det skal vi da fortsætte med.

Børnekoncerten – ”Pippi 75 år”
Hvert år inviteres alle elever i 0. – 2. årgang til at deltage i Børnekoncerten i Musikteatret. Det er
en efterhånden rigtig gammel tradition, som stadigvæk er en fantastisk oplevelse.

Koncerten blev i 2017 en fast bestanddel af Kulturtrappen og derfor er det nu en
obligatorisk aktivitet.
Tænk at have obligatoriske aktiviteter, der er fyldt med musik, glæde, fortællinger
og en skøn koncertoplevelse!

Albertslund Musikskole står for tekst og musik som sendes ud til alle skolernes musiknetværk. De
plejer at modtage materiale i slutningen af august, så alle elever kan nå sammen med deres
lærere, at lære alle sange og tilhørende bevægelser at kende.
Musikskolelæreren, der underviser i 1. klasse på alle skoler, hjælper med på opgaver. Kontakt din
netværkslærer, hvis du ikke kan klare musikopgaven selv. Du kan få gode råd og vejledning.

Tid: 30. oktober kl. 9.00 og 10.15
Sted: Musikteatret Albertslund
Målgruppe: 0. – 2. klasse
Antal børn: Vi følger retningslinjer og plejer at have ca.500 børn til hver koncert

Praksis
Alle klasser er tilmeldt og den lærer/pædagog, der følger klassen modtager en billet. Husk at give
besked til netværket og/eller kse@albertslund.dk

Børnebiffen – yngste gruppe

Tid: 29. september kl. 10.00
Sted: Musikteatret, biografen
Målgruppe: Fra 3 år
Varighed: 35 minutter
Antal børn: Vi fylder salen op i forhold til retningslinjer
Pris: kr. 10,- per sæde

Den lille grå ulv – Forår
Det er forår i skoven. Fuglene synger og floden bruser afsted, mens alting springer ud. Den lille grå
ulv vågner og tager solbad. Og hans gamle ven haren er også vågnet. De løber om kap og springer
ud på flodens isflager, der flyder afsted. Men strømmen af stærk, og floden bliver pludseligt farlig.
Så må man bruge sin fantasi! Den lille grå ulv og haren må lege, at isflagen er en storslået fregat.
Ud på bølgen blå mod ukendte farvande!
Instruktør: Natalia Malyhina
Norge 2017. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle

Alma flytter på landet – Flyttedagen

Flyttebilen kommer og henter alle Almas ting
fordi hun skal flytte på landet. En plan som
Alma ikke er glad for.
Alma og hendes familie flytter fra deres
dejlige lejlighed i byen og ud i et hus på
landet. Alma synes, det er svært at sige farvel
til alt det kendte og goddag til alt det ukendte:
Ny seng, ny børnehave og nye venner. Men
heldigvis bliver alt ikke ved med at være nyt!
Instruktør: Christian Sønderby Jepsen
Danmark 2018. 11 min. Dansk tale. Tilladt for
alle.

Rita og krokodille – Forår
Forår er smukt. Der er fine ny blomster og
fugleunger, som skal lære at flyve. Rita og
Krokodille er nu mere interesserede i mudder.
Rita går ud i en stor mudderpøl og så sidder
hendes støvle fast. Krokodille er ikke vild med
mudder, men han får Rita fri. Så sidder
Krokodille fast. Rita er bange og løber afsted
efter hjælp. Men Rita er modig og tager tilbage
til Krokodille for at redde ham.
Instruktør: Siri Melchior
Danmark 2018. 6 min. Dansk tale. Tilladt for
alle.

Edderskønne edderkopper – Spytteedderkoppen
Spytteedderkoppen, der bor nede under
gæstehuset, sover om dagen og jager
om natten. Til det har den udviklet
nogle helt særlige egenskaber. En hun
bliver indfanget og studeret i et
syltetøjsglas. Det er en frygtelig
oplevelse, der næsten tager livet af
hende. I løbet af natten afslører hun
sine særlige evner. Men om familien får
set hvad hun kan, skal vi ikke afsløre
her.
Om serien: Edderkopper er en af udviklingens mest succesfulde dyregrupper. Der er flere
hundrede eller tusinder i hver en have. De er dygtige specialister på hver sit område og gemmer
på mange overraskende hemmeligheder.
Instruktør: Adam Schmedes
Danmark 2018. 7 min. Dansk tale. Tilladt for alle.

Lillefinger – Fødselsdagen
Lillefinger og Myren fejrer fødselsdag for
klatretræet.
Om serien: Lillefinger og Myren er bedste
venner. De laver alting sammen, men nogen
gange går det ikke helt som planlagt. Hvad
sker der hvis man kommer til at smadre en
rude? Og hvordan kommer man hjem igen,
hvis man er blevet taget af blæsten og blæst
langt, langt væk? Det er ikke altid nemt at
være venner med nogen, for hvordan bliver
man enig med hinanden uden at gå på
kompromis med sig selv? Alt det og meget mere oplever Lillefinger og Myren.
Instruktør: Mette Skov
Danmark 2015. 5 min. Dansk tale. Tilladt for alle
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Børnebiffen – ældste gruppe

Tid: 3. november kl. 10.00
Sted: Musikteatret, biografen
Målgruppe: Fra 5 år
Varighed: 44 minutter
Antal børn: Vi fylder salen op i forhold til retningslinjer
Pris: 10,- per sæde

Vitello skal have en papfar
Mor kysser en skaldet mand, der hedder Gregers, ude ved havelågen. Vitello er bekymret for hvad
det er for noget. Hans hemmelige kæreste, Kamma, tror han skal have en papfar. VItello bander
sine bedste bandeord, for han har jo allerede en far, der både er sjuft og superengel…
Instruktør: Dorte Bengtson
Danmark 2018. 7 min. Dansk tale. Tilladt
for alle.

Min mosters historier – Flaskeposten

Theodor fanger en flaskepost i sit fiskenet.
Inde i flasken ligger der et mystisk kort over
en øde ø. Theodor og Lola drager ind mod
øen, hvor de møder Jeppe. Jeppes flyvende
gummibåd er gået i stykker, men heldigvis
ved Theodor lige, hvad der skal til.
Instruktør: Tone Mygind Rostbøll
Danmark 2017. 10 min. Dansk tale. Tilladt
for alle.

1 minut natur – Kattekillinger
En pige ligger i sin seng og sover, da
hendes kat pludselig bider hende. Pigen
lægger mærke en sagte lyd, noget der
piber – og så opdager hun, at katten har
fået killinger i hendes seng. Denne lille
tegnefilm er en del af serien ”Et minut
natur”, hvor små hverdagsfortællinger
bliver fantasifuldt animeret
Instruktør: Stefanie Visjager
Holland 2016. 1 min. Dansk tale. Tilladt
for alle.

Antons lille gryde
Anton er ikke ligesom alle andre. Han har en
lille, rød gryde, som han altid slæber efter
sig. Den er der bare. Andre mennesker
synes, det er lidt mærkeligt. De ser kun den
lille gryde, selvom Anton er god til mange
ting. De skulle bare vide, hvor besværligt
det er at slæbe på den lille gryde. En dag
møder Anton en særlig person, der får ham
til at se tingene i et helt nyt lys. Måske er
gryden til at bære alligevel?
Instruktør: Eric Mintchaud
Frankrig 2014. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle.

Josefines bondegård – Køkkenhaven

Josefine har fået lov til at få sin helt
egen køkkenhave, og hendes far
hjælper hende med at hente gødning
og plante grøntsager i den. Imens har
morfar slagtet en hane, de skal spise til
aftensmad, og han har lovet Josefine,
at hun må plukke fjerene af den og
være med til at rense den.
Instruktør: Emil Langballe
Danmark 2015. 13 min. Dansk tale.
Tilladt for alle.

Vitello napper en kat
Vitello og Max og Hasse og William
kunne godt tænke sig virkelig mange
penge. Cirka 10 millioner. Så de
beslutter sig for at blive kriminelle.
Og nappe nogens kattekilling. Og
gemme den og kræve virkelig mange
penge for at aflevere den igen…
Instruktør: Dorte Bengtson
Danmark 2018. 7 min. Dansk tale.
Tilladt for alle.
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Kæmperne – en tur. Find en kæmpe
Tag på kæmpe-jagt. Start fx med at sætte kursen mod kæmpe 4 og 5,
som ligger ret tæt på hinanden.
Skattekortet viser ”De 6 Glemte Kæmper”s placering

Trafik – cykelårshjul
Vi har i Albertslund et Cykelårshjul, hvor alle årgange kan finde ud af, hvad der er planlagt, mulige
aktiviteter og forventninger i cykelbyen Albertslund.
Herunder kan I læse om, hvorledes daginstitutioner og skoler indtænkes i dette årshjul og om
baggrunden.

Formålet med et cykelårshjul er at oparbejde gode livslange cykelvaner blandt alle borgere i
Albertslund så vidt muligt fordelt over hele året og baseret på eksisterende strategier og
målsætninger. Der findes allerede en del indsatser og kampagner, både lokale og nationale, hvor
Albertslund allerede deltager, eller hvor vores deltagelse i et samarbejde mellem lokale tovholdere
og ressourcepersoner fra forvaltninger, skoler, institutioner og frivillige organisationer, kunne
udvides og aktivere flere.

Baggrund
Albertslund er en cykelby, og har en infrastruktur som mange misunder os, alligevel er andelen af
cyklede kilometer for nedadgående også i Albertslund.
Vi oplevede en nedgang på 3,4 % i antal cyklede kilometer fra 2017 til 2018. De seneste 10 år er
antallet af familier i Albertslund med bil steget med 11%.
Med andre ord, hvis vi opretholde vores selvforståelse som cykelkommune og arbejde aktivt med
sundhed, forebyggelse, selvtransporterende borgere og for den grønne opstilling af
transportvaner, må vi gå mere aktivt til værks.

Sundhed – trængsel og klima
Cykling fra en tidlig alder fremmer sund og indlæring og skaber en basis for et sundt live.
Overordnet set kan cykling være med til at løse 3 af de store udfordringer som vores moderne
samfund står overfor - overvægt, trængsel på vejene og CO2 udledning

Hvad skal vi så huske – uddrag fra Cykelstrategien 2016-2020
Vi skal hjælpe vores børn med at få sunde transportvaner og dagligdagen. Sammen skal forældre,
lærere og pædagoger understøtte, at flest mulige børn kommer i skole/daginstitution til fods eller
på cykel hver dag.
Desuden: Alle daginstitutioner i Albertslund gennemfører hvert år aktiviteter med fokus på
cykelleg. Alle skoler i Albertslund gennemfører hvert år aktiviteter med fokus på cykelfremme.
Alle skoler i Albertslund Kommune får mulighed for at udarbejde en trafikpolitik.

Trafikpolitik i skolerne – sikkerhed og gode transportvaner.
En trafikpolitik er et redskab til at understøtte, at flere elever kommer sikkert og aktivt i skole - og
forhåbentlig også ændre det forældreskabte trafikale kaos, der hver morgen skaber utryghed på
rigtig mange skoler.
Undervisning i færdsel og herunder færdigheder til selv at færdes sikkert til fods og på to hjul er
en del af den obligatoriske timeløse undervisning. Krav og læseplan er beskrevet i Fælles mål for
færdsel som gælder for alle skoler. Undervisningen skal sætte eleverne i stand til at kende
færdselsregler og til at færdes sikkert på egen hånd i trafikken.

Ansvar og formidling
Ansvaret for formidling af årshjulet og for overordnet koordinering ligger delt blandt de
administrative enheder i Sundhed og Forebyggelse, Skole og Daginstitutioner samt Trafik teamet.

Cykelårshjulet
Alle Børn Cykler,
klassekonkurrence
om hvem der cykler
mest

0. – 10
klasse

Den lille Cyklistprøve

0.-3.
klasse

6. Klasses
cyklistprøve

Alle
kommunens
6.
klasser

Gennemføres fælles

12-13 år

Cyklistforbundet
https://www.abcabc.dk/OmABC/Kampagnen%20kort
.aspx
Rådet for Sikker Trafik
https://www.sikkertrafik.d
k/lillecyklistproeve

Skolerne
tilmelder og
klasselæreren
melder ind.

Rådet for Sikker Trafik
https://www.sikkertrafik.d
k/boern-unge/skole/4-6klasse/cyklistproeven
Gennemføres samlet for
alle skoler over to dage
med udgangspunkt ved
Stadion.

Trafik og Natur
koordinerer
med politiet og
Senior idræts folk, der er
kontrollanter
på posterne.
Skolerne skal
tilmelde sig
Institutioner
tilmelder sig

Tirsdag
og
onsdag i
den
første
uge i
maj

Børn i 6. klasse
trænes i
færdselslære og
motorik på cykel så
de også kan færdes
trygt uden for
stisystemet i
kommunen.

Anden
fredag i
september

Kontakt
Cyklistforbund
et
https://www.cy
klistforbundet.
dk/brugos/cykellegeko
rpset/

Børnefestugen
i juni
eller
hele året

Lokalt cykelløb er en
gulerod for
daginstitutioner til at
arbejde med cykling i
dagligdagen.
Daginstitutioner får
inspiration og
demonstreret
cykelaktiviteter til de
mindste cyklister

De små cykler

3-5 år

Cykelløb for
daginstitutioner i
Birkelundsparken.
Cykelkorpset på
Børnefestugen eller
direkte til
institutionen

Trafik og Natur
arrangerer. Diplom til alle
deltagere.

2-12 år

Cyklistforbundets har
cykelpædagoger der
tager ud til institutioner og
events

September

På nuværende
tidspunkt
ingen fælles
afvikling

Kampagner der får
flere elever op på
cyklerne.

Børn i 0.-3. klasse
trænes i
færdselslære og
motorik på cykel

Besøg på
cykellegebanen på
Legeteket

3-5 år

Institutionerne kan melde
sig til Legeteket

Kontakt
Legeteket på
Albertsvænge

Hele
året

Træning af
færdselsregler og
motorik

legeteket@alb
ertslund.dk
3046 5931
Trafikpolitik på alle
skoler

0. til 10.
klasse

Lokal skabelon er
udarbejdet. Herstedøster
Skole har en politik.

Cykling på skemaet

0. til 10.
klasse

Udarbejdelse af en fælles
Cykellæseplan for alle
skoler. Der kan tages
udgangspunkt i
Skolecyklingshåndbogen
fra Cyklistforbundet
https://www.cyklistforbun
det.dk/media/yxyhq3ps/sk
olecyklingshaandbog.pdf

Koncepter er
lavet af Rådet
for Sikker
Trafik.
https://www.sik
kertrafik.dk/sa
marbejde/trafik
politik

Skolebestyrelses
beslutning om
hvordan emner som
færdselsundervisning
og morgentrafik skal
afvikles.

Hele
året

Skolerne laver mål
for hvordan de skal
arbejde med cykling i
undervisningen

Brug regionens museumstilbud
Alle museer er åbne efter COVID-19.
Der er dog ikke – i skrivende stund - samme form for undervisning og
rundvisning, som der plejer at være.
Kontakt/se muligheder på de forskellige museers hjemmesider.
Naturhistorisk Museum ved Botanisk Have.
Her er en nye og ganske fantastisk DINOSAUR-UDSTILLING klar.

Frihedsmuseet er åben igen efter branden i 2013.
En tur for udskolingseleverne om Spærretid, Det hvide busser og meget, meget mere.

Københavns Bymuseum
Museet åbnede i foråret 2020 og nåede at have åbent en måned.
Her er en fantastisk udstilling for især mellemtrinnet om byens historie, men også om tidligere
sygdomme i tætbebyggede byområder.

Politimuseet – til udskolingen
Nationalmuseet – til alle fra dagtilbud til udskoling
Frilandsmuseet – til indskoling og mellemtrin
Glyptoteket – til indskoling og mellemtrin
Botanisk have og sommerfuglereservatet - til dagtilbud og indskoling

ekstra ekstra

ekstra ekstra

Med skolen i biografen – forsinket, men glæd jer til rigtig gode film.
Levende Musik i skolen – to koncerter på hver skole til mellemtrinnet
Årets koncert er med Funky Curry Wurst Brothers, som kommer og spiller på alle skoler. Tjek

dato sammen med din Musiknetværkslærer.
Undervisningsmateriale ligger klar og husk at sætte datoen i årsplanen og mød op til
koncerten velforberedt.

Tilmeldingsblanket – dagtilbud
Her er de informationer I skal videresende til kse@albertslund.dk senest d. 19. august 2020
I er velkomne til at sende en mail med informationerne i stedet for at udfylde og scanne
skemaet.

Daginstitution _____________________________ Leder ________________________________
Gruppe/Stue/afdeling _________________________________________ Antal børn _________
Kontaktinformation/mobil og mail __________________________________________________
Hvem følger børnene? ____________________________________________________________



d. 29. september - Børnebiffen – de yngste

 d. 1. oktober Musikalsk Legestue – efterår


d. 8. oktober – Teater – ”Bumm… ”- Vuggestue - inkl. samtalekuffert



d. 3. november - Børnebiffen –ældste børnegruppe



d. 2. december – Teater – ”En rigtig nisse” – Børnehave



d. 3. december - Musikalsk Legestue – jul



Vi indvier Kulturtrappen på Herstedhøje med drager uge 44

 Børnebibliotekaren læser højt – fredage


Sprogstartposer – vuggestue/dagpleje

 Lyt, leg og lær – uge 38

Miniplanetarium – uge 45 sæt gerne flere krydser!
Tidspunkt
Kl. 9.30
Kl. 10 .30
Kl. 11.30

Mandag
d. 2. november

Tirsdag
d. 3. november

Onsdag
d. 4. november

Torsdag
d. 5. november

Fredag
d. 6. november

Tilmeldingsblanket - skoler
Her er de informationer, I skal videresende til kse@albertslund.dk senest d. 19. august 2020
I er velkomne til at sende en mail med informationerne i stedet for at udfylde og scanne
skemaet.

Skole _____________________________Leder _________________________________
Klasse / årgang _____________________Antal elever ____________________________
Kontaktinformationer/ mobil og mail _______________________________________________
Hvem følger eleverne? _____________________________________________________________



d. 11. september – Sang i Centret – indskoling

 d. 11. september - Sang i Centret - mellemtrin


Cyklistprøve på 7. årgang – erstatning for den aflyste i foråret 2020 for 6. årgang



d.3. november – Børnebiffen – 0. årgang/sammen med ældste børnehave



d. 19. november – Teater – Prinsesse Caraboo - mellemtrin



d. 26. november – Teater – ”Chicks” indskoling

Miniplanetarium – uge 45 sæt gerne flere krydser!
Tidspunkt
Kl. 9.30
Kl. 10 .30
Kl. 11.30

Mandag
d. 2. november

Tirsdag
d. 3. november

Onsdag
d. 4. november

Torsdag
d. 5. november

Fredag
d. 6. november

