
 
 

Dato: Fredag den 26. august 2016 

Børn får lettere adgang til bibliotekernes e-bøger og lydbøger 

Nu bliver det lettere for børn og unge at finde god fritidslæsning. 1. september lancerer eReolen et målrettet 

initiativ, der gør det nemmere for de 7-14 årige selv at finde og vælge de bøger, de gerne vil læse. Den nye 

side hedder eReolen Go og indeholder alle børnematerialer fra eReolen. 

Det kan være svært for børn og unge at finde bøger, som interesserer dem, og som de har lyst til at læse i 

fritiden. Helt centralt er det for børnene, at de selv får lov at vælge, hvad de vil læse i fritiden. eReolen Go 

indeholder alle børnematerialer fra eReolen, og formålet med at præsentere materialerne på en 

selvstændig side er, at understøtte og motivere børnene til læsning i fritiden. eReolen Go vil inspirere 

målgruppen med masser af spændende boglister, nyheder og videoer om e-bøger og lydbøger, så de får 

tilbudt de bøger, de gerne vil læse. 

Fritidslæsning har stor betydning for udviklingen af børns læsefærdigheder. Ifølge PISA-undersøgelsen fra 

2009 kan fritidslæsning på en halv time hver dag rykke børn et helt skoleår i læsefærdigheder. Børn og unge 

er den centrale målgruppe i eReolens strategiske indsats for 2016, og lanceringen af eReolen Go 

underbygger denne indsats. 

Formanden for eReolen, Jakob Heide Petersen udtaler: 

”Folkebibliotekerne gør en stor indsats for at få flere børn til at læse mere fritiden. Vi ved, at 

fritidslæsningen er en afgørende forudsætning for, at børn bliver gode læsere, og med dette initiativ får 

børnene inspiration og nem adgang til gode bøger. Vi håber også, at initiativet kan bidrage til at styrke det 

lokale samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker om at få børn til at læse mere.” 

 

Forsøg med UNI-Login til bibliotekslån 

På eReolen Go bliver det muligt for børn fra udvalgte skoler at logge ind med deres UNI-Login – en anden 

ting, der gør adgangen til e-bøger og lydbøger lettere for børnene. Børn og unge anvender dagligt UNI-

Login i skolen, og derfor er det lettere for dem at huske og anvende dette login. Det er dog muligt for alle 

børn at anvende eReolen Go med deres lånernummer til biblioteket. 

Sønderborg er blandt de biblioteker, der giver alle skolebørn i kommunen adgang til eReolen Go via UNI-

Login. Birgitte Nielsen, Konsulent for IT og Medier og Carsten Nicolaisen, stadsbibliotekar i Sønderborg 

udtaler samlet: 

”Det er håbet, at den nemmere adgang til eReolen vil give flere elever lyst til at høre eller læse en god bog 

på deres smartphone eller tablet fx undervejs til og fra skole eller på løbeturen. 

I Sønderborg ser vi formidlingen og økonomidelen som en fælles opgave og med en fælles ansvarsfordeling 

mellem skolerne og folkebiblioteket” 

47 biblioteker har tilmeldt sig ordningen med UNI-Login. 28 af de deltagende biblioteker har tilmeldt alle 

skoler i deres kommune til ordningen med UNI-Login, mens de resterende biblioteker har udvalgt en række 

skoler i en prøveperiode, der strækker sig fra 1. september til og med december 2016. Alle biblioteker har 

haft mulighed for at tilmelde sig UNI-Login ordningen op til den 1. september. Efter december 2016 er det 

igen muligt at tilmelde sig ordningen for 2017. 



 
 
 

Faktaboks 

eReolen er bibliotekernes e-bøger og netlydbøger, som kan benyttes af alle, der har et lånernummer til 

biblioteket. Se mere på www.eReolen.dk 

eReolen Go er en underside til eReolen og indeholder børnematerialerne fra eReolen. På eReolen Go er det 

muligt for skolebørn at logge ind med UNI-Login, hvis man går på en skole, der har tilmeldt sig UNI-Login 

løsningen. Alle børn kan logge ind på eReolen Go med bibliotekslånernummer. Se mere på 

www.eReolenGo.dk 

 

Kontaktoplysninger 

For yderligere information kontakt chef for Hovedbiblioteket og Biblioteksudvikling, samt 

bestyrelsesformand for eReolen, Jakob Heide Petersen, telefon: 51 46 87 00, mail: b74s@kff.kk.dk 
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