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Besøg på biblioteket
Når I besøger Rødovre Børnebibliotek, kan I bruge vores
legerum med småbørnscomputere, Barbiehus, kæmpe
legoklodser, tumlepude, biler og meget andet.

Løbende udstillinger
Forrest i vores udlån har vi et område, hvor vi løbende laver
motorisk udfordrende og sansebaserede udstillinger.

På Islev Bibliotek kan I også hygge jer i vores børnebibliotek
med børnecomputer, bondegård, biler og dukker.

Film
Vi viser film for de mindste 3-4 gange pr. halve år både på
Rødovre Bibliotek og Islev Bibliotek. Datoer og
informationer findes på vores hjemmeside rdb.dk og i vores
arrangementsfolder.

Vi tilbyder et stort udvalg af bøger, sprogkufferter, puslepil,
musik og film.
Udlån og bogkasser
Alle institutioner har et lånerkort, så I har mulighed for at
låne bøger med hjem. Hvis I ønsker det, sender vi gerne
bogkasser ud med nye bøger og tager bøger med retur.
Emnebøger
Vi har et stort udvalg af forskellige fagbøger til børn.
Hvis I er i gang med et emne i børnehaven eller vuggestuen,
hjælper vi meget gerne med at finde egnede bøger.

Sprogkufferter
Bibliotekets sprogkufferter består blandt andet af bøger,
legetøj, cd’er og spil, der fremmer børns læring og
sprogstimulering. Kufferterne kan også lånes af forældre,
som oplever sproglige vanskeligheder hos deres børn.
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Madpakker
I har mulighed for at nyde jeres medbragte mad hos os.
På Rødovre Bibliotek har vi et spisekammer og en skøn
gårdhave. På Islev Bibliotek kan I spise jeres mad ved
bordene i børnebiblioteket.
Dragtsamling
Vi har en stor samling af flotte dragter til børn og voksne,
som vi lejer ud. Pris: 30 kr. for børnedragter og 50 kr. for
voksendragter.
Lokalhistorisk Samling
Lokalhistorisk Samling ligger på Rødovre Bibliotek og har
åbent i bibliotekets åbningstid. Der laves løbende aktiviteter
målrettet børn, som kan ses i arrangementsfolderen på
biblioteket.
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