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Projektets mål 

• Skabe redskaber til pædagogernes arbejde med kunst og kultur 
lokalt/i nærmiljøet 

• Åbne biblioteket for nye brugsmåder 

• Skabe kendskab og samarbejde mellem bibliotek, kunstnere og 
pædagoger 

 



Hvad gjorde vi? 

• Fire kunstnere og fire børnehavegrupper  

• Fire kunstformer: billedkunst, litteratur, teater, film 

• Udvikling af fire forløb 

• Biblioteket som omdrejningspunkt 

 



Det praktiske 

• Tidspunkt:  
• Efterår 2017: Udvikling 
• Forår 2018: Afprøvning og evaluering 
• April 2018: Lancering 

• Organisering:  
• Børnekulturkonsulent: Tovholder på forløb og økonomi 
• Kunstnere: Det kunstneriske  
• Pædagoger: Det pædagogiske  

• Budget: 354.000 kr. – 186.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen 
• Tilskud: Honorar, transport, materialer 
• Egenfinansiering: Fast personale 

 



Partnerskab om ”Lillebitte Lilli” 

• Samarbejde ml. forfatter Christine Lund Jakobsen og børnehaven 
Pilekvisten med udgangspunkt i billedbogen ”Lillebitte Lilli” (Om en pige, 
der skrumper, da hendes mor har for travlt med andre ting) 

• Tre faser (før, under, efter): 
• Fase 1: Læs bogen ”Lillebitte Lilli” 
• Fase 2: Besøg ”Lillebitte Lillis Skrumpivers” på Frederikshavn Bibliotek 
• Fase 3: Skriv din egen bog 



Fase 1: Læs bogen ”Lillebitte 
Lilli”  
• I børnehaven 

 
• Lillebitte Lilli læses højt 

 

• Pædagoger og børn taler om bogen 

 

• Børnene tegner noget fra fortællingen  



Fase 2: Besøg ”Lillebitte Lillis Skrumpivers” 

• På biblioteket 

 
• Børnene kravler gennem en skrumpetunnel ind i Lillebitte Lillis Skrumpivers 

(et rum med store papfigurer fra bogen, et oversize patchworktæppe og to 
kæmpesokker). Lydkulisse med hviskende Lilli-stemme og underfundig musik 
som baggrundslyd. 

 

• Børnene kan lege gemmeleg og gå på opdagelse i Skrumpiverset 

 

• Efter besøget tager børnene en bogpose med billedbøger med tilbage til 
børnehaven 



Fase 3: Lav din egen bog 

• I børnehaven 

 
• Der læses andre billedbøger om at være stor/lille. 

 

• Børnene tegner deres egne billedbøger i en bogskabelon. De fortæller teksten 
til en pædagog, som skriver den ind i bogen.  




