Nyhetsbrev från mobila biblioteket Humlan, januari 2017
Välkommen till ett nytt år på Mobila biblioteken i Falkenberg!
Alla ska ha fått de nya tiderna för Humlans besök under våren, men för säkerhets skull här är
turlistan igen:

TURLISTA FÖR HUMLAN
HÅLLPLATS

DAG DATUM

Asige förskola
Onsd 18/1, 15/2, 15/3, 26/4, 24/5, 21/6
Barnens Bikupa, Ringsegård
Fredag 13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6
Bokens förskola, Västra gärdet
Fredag 13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6
Digesgård, Lönestigsvägen
Torsd 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6
Fajans förskola, Fajans
Månd 23/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 12/6
Falkungens förskola, Ågård
Onsd 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5
Hertings Gård
Månd 16/1, 13/2, 13/3, 24/4, 22/5, 19/6
Hjorthagens förskola, Hjortsberg
Månd 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 29/5 OBS!
Hjortsbergs förskola, Hjortsberg
Månd 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 29/5 OBS!
Hällinge förskola, Tröingeberg
Månd 23/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 12/6
I ur och skur, Slätten
Fredag 13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6
Klockans förskola, Årstad
Tisdag 17/1, 14/2, 14/3, 25/4, 23/5, 20/6
Kompisens förskola, Tånga
Torsd 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6
Kristineslätts förskola,
Månd 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 29/5 OBS!
Ljungby förskola
Torsd 19/1, 16/2, 16/3, 27/4, 7/6
Långaveka förskola, Glommen
Torsd 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6
Långås förskola
Torsd 19/1, 16/2, 16/3, 27/4, 7/6
Morups förskola
Fredag 13/1, 10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6
Nattugglan, Halmstadvägen
Månd 16/1, 13/2, 13/3, 24/4, 22/5, 19/6
Näckrosens förskola, Långås
Torsd 19/1, 16/2, 16/3, 27/4, 7/6
Okome förskola
Tisdag 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5
Regnbågens förskola, Tröingeberg
Onsd 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5
Ringare Gustavs förs., Vinbergs k.
Torsd 2/2, 2/3, 30/3, 11/5, 8/6
Siklöjans förskola, Fegen
Tisdag 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5
Skogsvägens förskola, Kristineslätt
Månd 16/1, 13/2, 13/3, 24/4, 22/5, 19/6
Slättens förskola
Onsd 18/1, 15/2, 15/3, 26/4, 24/5, 21/6
Snäckans förskola, Skrea
Torsd 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6
Solens förskola, Fagered
Tisdag 17/1, 14/2, 14/3, 25/4, 23/5, 20/6
Solgläntans förskola, Heberg
Torsd 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6
Solhagens förskola, Falkagård
Torsd 2/2, 2/3, 30/3, 11/5, 8/6
Stafsinge förskola
Månd 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 29/5 OBS!
Söderskolans försk. / Hörselförsk.
Onsd 18/1, 15/2, 15/3, 26/4, 24/5, 21/6
Thoren framtids förskola, Skrea
Torsd 12/1, 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6
Trollgårdens förskola, Slätten
Månd 23/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 12/6
Tröingeberg, Ragnar Perssons v.
Torsd 19/1, 16/2, 16/3, 27/4, 7/6
Tröingebergs förskola
Torsd 19/1, 16/2, 16/3, 27/4, 7/6
Tullbro förskola
Månd 16/1, 13/2, 13/3, 24/4, 22/5, 19/6
Werners hage, Tröingeberg
Onsd 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5
Vinbergs förskola
Onsd 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5
Vinbergs stationshus
Onsd 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5
Ängens förskola, Hjortsberg
Månd 23/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 12/6
Östra Gärdets förskola
Onsd 18/1, 15/2, 15/3, 26/4, 24/5, 21/6
Humlan kör ej v. 44 (höstlov), v. 52-1, v. 8 (sportlov), v. 15 (påsklov) samt v. 26-33

TID
08. 30 - 09. 00
09. 25 - 09. 55
10. 10 - 11. 10
08. 00 - 08. 20
10. 00 - 11. 00
10. 40 - 11. 10
08.30 - 09.15
09. 30 - 10. 00
10. 45 - 11. 15
09. 15 - 09. 45
08. 30 - 09. 10
12. 15 - 12. 40
09. 30 - 10. 15
08. 30 - 09. 15
13. 00 - 13. 30
08. 30 - 09. 15
10. 05 - 10. 30
11. 25 - 12. 00
09. 30 - 10. 00
09. 20 - 09. 50
13. 25 - 13. 55
10. 00 - 10. 30
11. 00 - 11. 30
12. 30 - 12. 55
10. 45 - 11. 15
10. 45 - 11. 30
10. 30 - 10. 50
13. 30 - 13. 55
11. 00 - 11. 30
10. 05 - 10. 30
13. 00 - 13. 40
09. 15 - 09. 45
13. 30 - 14. 00
13. 00 - 13. 30
08. 30 - 09. 00
11. 00 - 11. 30
13. 00 - 13. 40
13. 00 - 13. 40
09. 10 - 09. 40
08. 30 - 09. 00
08. 30 - 09. 00
10. 00 - 10. 30

Ny teknik på biblioteken i Falkenberg
Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med att konvertera till RFID (Radio frequency
identification). Detta är en teknik som bibliotek i Sverige använder sig av för att göra utlåning
och arbetet med böcker enklare och snabbare. För personalen innebär det även ergonomiska
fördelar. All vår media skall märkas med RFID-chip och bibliotekspersonalen på våra olika
bibliotek kommer att vara sysselsatta med detta i omgångar under året. Vi ber er att ha
överseende med eventuell påverkan som detta kan ha på den löpande verksamheten på våra
bibliotek.
När vi är klara med konverteringen så kommer vår verksamhet att löpa smidigare än tidigare.
Hälsar
Daniella Brummer Pind, utvecklingsledare på biblioteken i Falkenberg
Vårens barnaktiviteter på stadsbiblioteket!
Babymingel med sångstund, för barn som är 0–18 månader, börjar
fredag 10 februari och slutar 7 april, tid 10–11. Ej 24 februari.
Sagostund för barn som är 4–6 år, torsdagar kl. 14, börjar 9 februari
och slutar 6 april. Ej 23 februari.

Lästips:
Camilla Välimäki, pedagogista i område Centrum nord, tipsar om denna bok:
Dokumentera och skapa med lärplatta av Monica Niemi
I boken beskriver författaren hur surfplattan kan bli ett värdefullt tillägg i
förskolans verksamhet. Boken beskriver enkelt och inspirerande omkring
hur olika appar fungerar och vad vi kan använda dem till: ( pic collage,
skolstil. pages,book creator, my story, skitch,, garage band, I motion HD
mfl) . Den gemensamma nämnaren i de presentationer som görs är med
fokus på hur Ipaden/ lärplattan kan bli ett värdefullt redskap i förskolans
dokumentationsuppdrag. De appar som författaren nämner har det
gemensamt att de på ett bra sätt inkluderar barnen och ger dem möjlighet
att vara delaktiga i dokumentationsprocessens olika steg.Jag ger boken ett extra plus för att
den också tar upp omkring de inställningar man kan/ bör göra i "begränsningar". Det var en
kunskap jag själv saknade (och inte ens visste fanns) när mina barns skola delade ut Ipads till
eleverna. Själv anser jag det där med begränsningar är viktigt och jag tycker absolut det är
något som man som pedagog (och förälder) bör känna till.

Toddlare i förskolan. Med fokus på de yngsta av Ebba Hildén
Det är lätt att hamna i en verksamhet som mer ser till det yngsta barnets
omsorg, än som ser till att omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet.
Ebba Hildén är förskollärare och arbetar som utbildningsledare vid
rektorsutbildningen och som lärarutbildare på förskollärarprogrammet vid
Karlstads universitet. I Toddlare i förskolan beskriver hon hur man bygger en
verksamhet som utgår från styrdokument och aktuell forskning så att omsorg,
lärande och utveckling bildar en helhet. Boken har ett direkt, engagerande
och enkelt tilltal till läsaren, och rymmer många konkreta exempel samt
teoretiska avsnitt. Målgrupp är de som är arbetar i förskolans verksamhet med de yngre
barnen

Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv, red. Susanne Thulin
Naturvetenskap har fått en framträdande plats i förskolans läroplan. Men
hur förstås den och hur låter den sig göras i förskolans verksamheter?
Susanne Thulin är universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i
Kristianstad. Under hennes redaktörskap presenteras här olika ingångar till
ämnet. Författarna är lärare och forskare med förankring i både
förskolläraryrket, barnforskningen och det naturvetenskapliga
kunskapsområdet, och de är verksamma vid olika lärosäten och
förskollärarutbildningar i Sverige.

Vi letar skatt av Jesper Lundqvist och Marcus Gunnar Pettersson
Barnet som är huvudperson i denna bilderbok är snart sju år och utanför en
affär ser hen en tant som sitter och tigger. Tanten berättar om sin situation
och vårt överflöd visas med en illustration i blandteknik inifrån affären
samtidigt som den rimmade texten förklarar att tantens familj knappt har
pengar till mat. Barnet känner stark empati och förstår inte varför mamman
pratar om "skatt" för i barnets fantasi blir det till en full skattkista, något
som bokens titel anspelar på. Både text och bild har ett konsekvent barnperspektiv, där
barnets upplevelser och vilja att hjälpa leder till en rad frågor som de vuxna saknar svar på
och som bearbetas i barnets fantasi.

Badbaljan. En historia om allting av Per Gustavsson
Badbaljan innehåller hela jordens utveckling. Från den stora smällen och fram
till det att människan kliver in på scen. Resan, som förstås sker i ett rasande
tempo, är dramatisk och humoristisk. Berättelsen tar sin utgångspunkt i den
badbalja huvudpersonen Lotten befinner sig i en varm sommardag. Lottens
pappa säger plötsligt att det inte fanns något vatten för jättelänge sedan. Lotten
blir förstås förvånad och nyfiken och ställer en rad frågor till sin pappa som

fortsätter att berätta om den stora smällen, om livet som uppstår i havet som sedan går upp på
land, dinosaurier och apor och till sist människor. Boken är uppbyggd kring en dialog mellan
pappan och dottern - den är lättsam och ofta rolig

Mille och den stora stormen av Lena Arro och Sara Gimbergsson
En höststorm blåser bort Milles hus och kvar står hon, helt ensam, med bara
tre små saker. En pellifar, en tibelutt och en kvorka. Vintern är på väg och
hon måste snabbt hitta någonstans att bo. De vuxna i boken avbildas och
benämns som monster. Tillsammans med den dova färgskalan och Milles
bekymrade ansiktsuttryck förstår man som läsare att det här är en allvarlig
berättelse. Det handlar om utsatthet och att vara liten och ensam i en värld
där vuxna stänger dörren för att man kommer från fel ställe eller ser annorlunda ut. Boken är
så fantasifullt och tidlöst berättad att den kan tillämpas på många olika tider och delar av
världen. Ett litet barn som står ensam utan mat och någonstans att bo är alltid bekymmersamt
och det vill till att någon vuxen kan och vill öppna sin dörr. Så sker också tillslut för lilla
Mille.

Välkommen till oss på mobila biblioteken!
Sandra, Daniella, Anne-Sophie, Christina och Fredrik
** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * **
Har du frågor eller tankar om nyhetsbrevet? Skicka e-post till:
christina.malmqvist@falkenberg.se

