
Oversigt over indhold i bogpakkerne

VUGGESTUE BØRNEHAVE

Ib siger godnat til en gris af Peter Nordahl og Ras-
mus Bregnhøi 

Ib hjælper en and af Peter Nordahl og Rasmus 
Bregnhøi 

Indeni mig… og i de andre af Karen Glistrup 

En dag i vuggestuen Smørklatten af Louise Langhoff 
Koch 

Hvem er jeg? – Havdyr af Lotte Salling 

Fortæl mig om byggepladsen af Monika Wittmann 

Min rør og føl bog om maskiner af DAWN SIRETT 

Kig og snak om småkravl af Christine Henkel 

Sille skal dele af Sofia Rådstrøm 

Mit allerførste eventyr – den lille havfrue af H.C. 
Andersen 

Gud, Thor og Oldemor i hardcover af Lotte Salling 

Bedstemors fugl af Benji Davies 

Mis og Mus – kødbensgravemaskinen en strikket hue 
og en And af Rasmus Bregnhøi 

Opfindelse, strikkede huer og en dum kat af Rasmus 
Bregnhøi 

Vitello og 28 historier fra A til Å af Kim Fupz Aakeson 

Sebastians dyrebibliotek – Giraf  – af Sebastian Klein 

Den store billedbog om dyr af Sebastian Klein 

Julian er en havfrue af Jessica Loves 

Det er mig, der er trolden af Jenny Bergman 

Den store bog om familier – Felicity Brooks 

Mit stamtræ – Lotte Salling 

8 stk. READ-mapper med vejledningsmateriale  

8 stk. ”Sådan kan du læse med dit barn – eksem-
pler på spørgsmål til ”Ib siger godnat til en gris” 

2 stk. plakater READ 0-3 år 

2 stk. postkort om READ  

3 stk. postkort om READ 0-3 år 

4 stk. READ-tasker  

2 stk. personalevejledning til READ 0-3 år 

2 stk. READ-mapper med vejledningsmateriale 

2 stk. plakater READ 

3 stk. pjece om READ dagtilbud til personale 

2 stk. postkort om READ  

1 stk. personalevejledning til READ Børnehave 

8 stk. pjecer om sprogvurdering og sprogstimu-
lering.  

OBS: Kontakt jeres distriktskonsulent, hvis I 
ønsker at rekvirere flere.  

8 stk. pjecer om sprogvurdering og sprogstimu-
lering.  

OBS: Kontakt jeres distriktskonsulent, hvis I 
ønsker at rekvirere flere. 


