
Aktivitetsnoter Aktivitetsnoter Aktivitetsnoter Aktivitetsnoter  (18 måneder)   

 

 Aktivitetsnoter indgår som en del af konceptet bag Bogstart. Aktivitetsnoterne skal 

udfyldes af de biblioteksmedarbejdere der afleverer bogpakkerne til forældrene efter 

udlevering af hver bogpakke. Disse aktivitetsnoter anvendes ved udlevering af 

bogpakkerne ved 18 måneder. Formålet er at få information om udleveringen af 

bogpakkerne. Aktivitetsnoterne bruges desuden i forbindelse med en evaluering af 

Bogstart. 

 

 

Hvad gør du? Hvad gør du? Hvad gør du? Hvad gør du?  

Du begynder din besvarelse ved at klikke på "Næste" nederst i højre hjørne. Herefter 

kommer du til spørgeskemaet. Når spørgsmålene indenfor et bestemt område er besvaret 

skal du igen klikke på "Næste" for at komme videre til det næste område. Når du er færdig 

med at besvare spørgsmålene i skemaet skal du klikke på "Afslut" for at afslutte 

besvarelsen.  

 

    

 Tak for hjælpen!  

 

  

  

  

  
  



  

 

 

Er der blevet sendt kort (invitation) ud til forældrene om at de kan afhente bogpakken?Er der blevet sendt kort (invitation) ud til forældrene om at de kan afhente bogpakken?Er der blevet sendt kort (invitation) ud til forældrene om at de kan afhente bogpakken?Er der blevet sendt kort (invitation) ud til forældrene om at de kan afhente bogpakken?    

(2) � Ja, angiv hvornår: __________ 

(3) � Nej 

 

 

Angiv tidspunkt for (forsøAngiv tidspunkt for (forsøAngiv tidspunkt for (forsøAngiv tidspunkt for (forsøgt) udlevering af bogpakkengt) udlevering af bogpakkengt) udlevering af bogpakkengt) udlevering af bogpakken    

År 

(1) � 2013 

(2) � 2014 

(3) � 2015 

(4) � 2016 

 

 

    

Måned 

(1) � januar 

(2) � februar 

(3) � marts 

(4) � april 

(5) � maj 

(6) � juni 

(7) � juli 

(8) � august 

(9) � september 



(10) � oktober 

(11) � november 

(12) � december 

 

 

    

Dag 

(1) � 1 

(2) � 2 

(3) � 3 

(4) � 4 

(5) � 5 

(6) � 6 

(7) � 7 

(8) � 8 

(9) � 9 

(10) � 10 

(11) � 11 

(12) � 12 

(13) � 13 

(14) � 14 

(15) � 15 

(16) � 16 

(17) � 17 

(18) � 18 

(19) � 19 

(20) � 20 

(21) � 21 

(22) � 22 



(23) � 23 

(24) � 24 

(25) � 25 

(26) � 26 

(27) � 27 

(28) � 28 

(29) � 29 

(30) � 30 

(31) � 31 

 

 

Bogpakken blev afhentet på biblioteket?Bogpakken blev afhentet på biblioteket?Bogpakken blev afhentet på biblioteket?Bogpakken blev afhentet på biblioteket?    

(6) � Ja, den blev afhentet ved et Bogstartsarrangement på biblioteket 

(1) � Ja, den blev afhentet ved et besøg på biblioteket 

(2) � Nej, den blev afleveret i hjemmet 

(3) � Nej, den blev forsøgt afleveret i hjemmet men forældrene var ikke interesserede 

(4) � Nej, der var ingen hjemme og bogpakken er nu afleveret ved døren/naboen 

(5) � Nej, bogpakken er ikke afleveret 

 

 

Hvilken form for Bogstartsarrangement var der tale om (sæt gerne fleHvilken form for Bogstartsarrangement var der tale om (sæt gerne fleHvilken form for Bogstartsarrangement var der tale om (sæt gerne fleHvilken form for Bogstartsarrangement var der tale om (sæt gerne flere kryds)?re kryds)?re kryds)?re kryds)?    

(1) � Teater, oplæsning af og leg med rim og remser eller andet på biblioteket 

(2) � Kaffearrangement på bibliotek 

(3) � Kaffearrangement i beboerhus i Bogstartsområdet 

(4) � Andet, Angiv hvilket: __________ 

 

 



Hvem afhentede bogpakken?Hvem afhentede bogpakken?Hvem afhentede bogpakken?Hvem afhentede bogpakken?    

(1) � Mor 

(2) � Far 

(3) � Bedsteforældre 

(4) � Søskende 

(5) � Andre familiemedlemmer 

(6) � Andre, hvis ja, hvem: __________ 

 

 

Hvem udleverede bogpakken?Hvem udleverede bogpakken?Hvem udleverede bogpakken?Hvem udleverede bogpakken?    

(1) � En Bogstartsmedarbejder 

(2) � En ikke-Bogstartsmedarbejder der udfyldte spørgeskema vedrørende udleveringssitautionen på 

papir der overføres til aktivititetsnoter 

(3) � En ikke-Bogstartsmedarbejder der ikke noterede ned vedrørende udleveringssituationen så 

aktivitetsnoterne ikke kan udfyldes 

 

 

    Var der nogen samtale om indholdet af bogpakken? Var der nogen samtale om indholdet af bogpakken? Var der nogen samtale om indholdet af bogpakken? Var der nogen samtale om indholdet af bogpakken?     

(1) � Ja, vi havde en kort samtale om indholdet i bogpakken 

(2) � Ja, vi havde en længere samtale hvor jeg kom igennem nogle af elementerne i konceptet for 

Bogstart 

(3) � Nej 

 

 

    I forbindelse med den længere samtale kom jeg omkring (sæt gerne flere kryds) I forbindelse med den længere samtale kom jeg omkring (sæt gerne flere kryds) I forbindelse med den længere samtale kom jeg omkring (sæt gerne flere kryds) I forbindelse med den længere samtale kom jeg omkring (sæt gerne flere kryds)     

(2) � Sammenhængen mellem sprog og læsning 

(3) � Barnet er født til læring 



(4) � Erfaringer fra hverdagen og forældrenes betydning 

(5) � Bøger er et godt springbræt til samtaler 

(6) � Samtale i forbindelse med dagligdags situationer er gode til at understøtte sprog 

(7) � Sproglege, sange og fortællinger understøtter børns sprog 

(8) � Intet af ovenstående 

 

 

Forældrene var interesserede i budskabetForældrene var interesserede i budskabetForældrene var interesserede i budskabetForældrene var interesserede i budskabet    

(1) � Ja, meget 

(2) � Ja, lidt 

(3) � Nej 

(4) � Ved ikke 

 

 

    Forældrene forstod tilsyneladende budskabet Forældrene forstod tilsyneladende budskabet Forældrene forstod tilsyneladende budskabet Forældrene forstod tilsyneladende budskabet     

(1) � Ja, det hele 

(2) � Ja, lidt 

(3) � Nej 

(4) � Ved ikke 

 

 

    Forældrene stillede uddybende spørgsmål? Forældrene stillede uddybende spørgsmål? Forældrene stillede uddybende spørgsmål? Forældrene stillede uddybende spørgsmål?     

(1) � Ja 

(2) � Nej 

 

 



    Var kommunikationen af budskaberne i Bogstart begrænset af forældrenes manglende Var kommunikationen af budskaberne i Bogstart begrænset af forældrenes manglende Var kommunikationen af budskaberne i Bogstart begrænset af forældrenes manglende Var kommunikationen af budskaberne i Bogstart begrænset af forældrenes manglende 

danskkundskaber? danskkundskaber? danskkundskaber? danskkundskaber?     

(1) � Nej 

(2) � Ja, delvist 

(3) � Ja, meget 

 

 

 

 Aktivitetsnoterne er nu udfyldt. 

 

  

Tryk på "Afslut" for at færdiggøre besvarelsen  

 

  
 

 


