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Tilskud fra ”BOGglad- puljen” 
Biblioteket har fået tilskud fra Slots og Kulturstyrelsens ”BOGglad” pulje til etablering af bogsamlinger i 
børnehøjde i Rebild Kommune. 
 
Tilskuddet er på 344.000 kr. og skal bruges til at etablere bogsamlinger i dagtilbud og SFOér.  
 
I Rebild kommune deltager 4 dagplejere/vuggestuer, 10 børnehaver og tre SFOer i projektet sammen med 
biblioteket. Institutionerne er geografisk spredt i hele kommunen.  
 
Formålet med puljen 
”BOGglad” har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at materialer 
indkøbes og gøres tilgængelige i institutionerne, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi.  
 
Børnene skal opleve at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med 
institutionernes andre tilbud. 
 
Med BOGglad får mange børn i Rebild mulighed for at dykke ned i litteraturens verden, og det er 
forventningen, at det vil styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og de deltagende institutioner om 
den fælles indsats ” sprogstimulering og læselyst” og give grobund for varige samarbejdsrelationer.  
 
Projektforløb 
I projektet skal der indkøbes bøger til hver enkelt institution. Bøgerne skal købes ind i samarbejde mellem 
biblioteket og institutionens børn og voksne, således at bogdepotet sammensættes, så det tilpasses de 
enkelte målgrupper. Biblioteket skal i øvrigt sikre, at den bogsamling, der stilles til rådighed, er 
aldersvarende og af god kvalitet. 
 
De indkøbte bøger ejes af institutionen og må ikke indgå som en del af bibliotekets samling.  
 
I projektet vil der udover etablering af bogsamlinger indgå et øget samarbejde mellem biblioteket og de 
enkelte institutioner med henblik på dialog og inspiration til hvordan bøgerne kan aktiveres i børnenes 
hverdag.  
 
Projektperioden er fra 1. januar – 30. juni 2022.   
 
Fakta om puljen  
”BOGglad” er finansieret på finansloven for 2021.  Der er ved ansøgningsfristen til Slots og Kulturstyrelsen 
indkommet 105 ansøgninger og der er søgt for i alt 24,3. mio. kr. Blandt dem har 98 projekter over hele 
landet fået tilskud, og der er i alt blevet uddelt 23,9 mio. kr.     
 
 


