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Virtuelle børnekulturelle arrangementer, tips og tricks på og omkring 
Frederiksberg i maj 2020 
Grundet Corona-virus ser verden lidt anderledes ud i disse uger. Det gør Infomailen derfor også. Mens vi venter på køreplanen for 
langsom genåbning af Danmark, vises der her link til et udpluk af virtuelle aktiviteter samt tip til ture med plads til afstand. 
Udbyderne er Biblioteket Frederiksberg, KU.BE, Skak for Sjov, Frederiksberg Stacking Klub, Copenhagen Phil, Alinea, Naturvejlederne 
på Frederiksberg (i samarbejde med Naturstyrelsen m.fl.), Det kongelige Teater, Frederiksberg Museerne, Genklange, GIQIA, Groove 
Familiedans m.fl.  

 
0-2 år: 
Bestil en bogpose 
Billedbøger til de yngste Biblioteket anbefaler billedbøger til de yngste 
Dialogisk læsning. En vejledning 

 
3-5 år 

Anbefalinger fra Vores Digitale Børn   
Bestil en bogpose 
Billedbøger til de yngste Biblioteket anbefaler billedbøger til de yngste 
Dialogisk læsning. En vejledning 
Digital dannelse - billedbøger Leg dig til digital dannelse for de mindste 
Frederiksberg -børn Fortæller Leg med litteratur og vær med i fortællingen 
Groovedans for hele familien 3 tips til sange, som er perfekte til familiedans hjemme på stuegulvet 
Lær symfoniorkesterets instrumenter at kende med CPH Phil 
Onlinekoncert: Klassisk koncert for børn og bamser – hvad er en komponist? Gense koncerten via 
Onlinekoncert: Klassisk koncert for børn og bamser med GIÒIA Lørdag den 2. maj kl. 11-12  
Små synger hjemme i stuerne 
 

6-9 år  

Anbefalinger fra Vores Digitale Børn  
Bestil en bogpose 
Biblioteksbørn læser Biblioteket anbefaler bøger 
Comic Plus Library Edition Adgang til alskens tegneserier – også på engelsk  
Dialogisk læsning. En vejledning 
Digital dannelse Leg dig til digital dannelse med større børn 
Frederiksberg -børn Fortæller Leg med litteratur og vær med i fortællingen 
Groovedans for hele familien 3 tips til sange, som er perfekte til familiedans hjemme på stuegulvet 
 

https://fkb.dk/bogposer
https://fkb.dk/boern-0-5-aar/anbefalede-boeger
https://fkb.dk/H%C3%B8jtl%C3%A6sning
https://fkb.dk/nyheder/inspiration/anbefalinger-af-godt-digitalt-indhold-fra-vores-digitale-boern
https://fkb.dk/bogposer
https://fkb.dk/boern-0-5-aar/anbefalede-boeger
https://fkb.dk/H%C3%B8jtl%C3%A6sning
https://fkb.dk/billedbc3b8ger/digital-dannelse
https://fkb.dk/frederiksberg-fortaeller
https://kube.frederiksberg.dk/arrangementer/groove-dans-hele-familien-0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8wDxAr42jC40Ff_QTPbwute6xuRPNpJ&app=desktop
https://kube.frederiksberg.dk/arrangementer/onlinekoncert-klassisk-koncert-b%C3%B8rn-bamser-hvad-er-en-komponist
https://kube.frederiksberg.dk/arrangementer/onlinekoncert-klassisk-koncert-b%C3%B8rn-bamser-med-gi%C3%B2ia
https://fkb.dk/nyheder/inspiration/smaa-synger-hjemme-i-stuerne
https://fkb.dk/nyheder/inspiration/anbefalinger-af-godt-digitalt-indhold-fra-vores-digitale-boern
https://fkb.dk/bogposer
https://fkb.dk/boern-6-10-aar/anbefalede-boeger-0
https://fkb.dk/e-materialer/comics-plus
https://fkb.dk/H%C3%B8jtl%C3%A6sning
https://fkb.dk/voresdigitaleb%C3%B8rn
https://fkb.dk/frederiksberg-fortaeller
https://kube.frederiksberg.dk/arrangementer/groove-dans-hele-familien-0


Klar, parat, skolestart? Digitale skolestartsposer og tips til skolestart. Publiceres i løbet af maj 
Lektiehjælp online Her kan du bestille lektiehjælp og modtage dette via Aula 
Lær symfoniorkesterets instrumenter at kende med CPH Phil 
Online stacking med Frederiksberg Sport Stacking Klub Hver dag kl. 16  
Opgaveskrivning Biblioteket Frederiksberg har samlet digitale kilder til brug for opgaveskrivning for flere 
aldersgrupper 
Skak for Sjov – København Open Lørdag den 2. maj. København Open. København Skoleskak Er flyttet 
online 
Sofaskolen Udbudt af forlaget Alinea 

 
10-14+ år 
Bestil en bogpose 
Biblioteket anbefaler bøger   
Biblioteksvagten 
Book en bibliotekar Få hjælp til din SRP eller anden opgave 
Comic Plus Library Edition Adgang til alskens tegneserier – også på engelsk 
Frederiksberg -børn Fortæller Leg med litteratur og vær med i fortællingen 
Lektiehjælp online Her kan du bestille lektiehjælp og modtage dette via Aula 
Lær symfoniorkesterets instrumenter at kende med CPH Phil 
Online stacking med Frederiksberg Sport Stacking Klub Hver dag kl. 16  
Opgaveskrivning Biblioteket Frederiksberg har samlet digitale kilder til brug for opgaveskrivning for flere 
aldersgrupper 
Skak for Sjov – København Open Lørdag den 2. maj. København Open. København Skoleskak Er flyttet 
online 
 

Andet: 
350 udendørsaktiviteter  Siden er rettet mod dagtilbud, men aktiviteterne kan snildt adopteres af private 
Alsang den 4. maj Syng med DR morgen og aften  Læs mere om alsang her 
Børn i Byen 
Danmark Udforsker Hjælp Københavns Universitet med at indsamle data om natur, dyr og vild mad  
De bedste gratis oplevelser for børn derhjemme    
Det Kongelige Teater Xtra – for børn 
Forsøg, aktiviteter og sange om dyr  
Naturoplevelser i hele Danmark   
Online museumsbesøg: Virtuel 3Dtur i Valhalla  
Online Puslespil   (forskellige sværhedsgrader) 
Online Puslespil (- mest for voksne) 
Skoven i Skolen 
Vores natur   
Vores Natur sender live hver torsdag 
 
Ønsker du at tilmelde dig InfoMailen -  så send en mail med tekst i emnefeltet: Tilmeld InfoMail til: 
krbe02@frederiksberg.dk eller tilmeld dig via dette link. 
 
 

https://fkb.dk/boern-6-10-aar/skolestart
https://fkb.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteket/nu-kan-du-faa-lektiehjaelp-online
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8wDxAr42jC40Ff_QTPbwute6xuRPNpJ&app=desktop
https://kube.frederiksberg.dk/nyheder/s%C3%A5dan-er-vi-sammen-p%C3%A5-afstand-tr%C3%A6n-med-frederiksberg-sport-stacking-klub
https://fkb.dk/nyheder/inspiration/opgaveskrivning
http://kbhskoleskak.dk/wordpress/kbhopen/
https://www.alinea.dk/sofaskolen
https://fkb.dk/bogposer
https://fkb.dk/boern-11-14-aar/anbefalede-boeger
https://www.biblioteksvagten.dk/
https://fkb.dk/nyheder/inspiration/book-en-bibliotekar-og-faa-hjaelp-til-opgaven-i-en-coronatid
https://fkb.dk/e-materialer/comics-plus
https://fkb.dk/frederiksberg-fortaeller
https://fkb.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteket/nu-kan-du-faa-lektiehjaelp-online
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ8wDxAr42jC40Ff_QTPbwute6xuRPNpJ&app=desktop
https://kube.frederiksberg.dk/nyheder/s%C3%A5dan-er-vi-sammen-p%C3%A5-afstand-tr%C3%A6n-med-frederiksberg-sport-stacking-klub
https://fkb.dk/nyheder/inspiration/opgaveskrivning
http://kbhskoleskak.dk/wordpress/kbhopen/
https://groennespirer.dk/
http://alsang.dk/online/?fbclid=IwAR0WzjXv0pNxuUA7eyYHXwccOIrQvnvuax3JCFtGQGSU3RyWWzgjxV6Ph0w
https://www.facebook.com/alsang2020/
https://bornibyen.dk/koebenhavn?gclid=EAIaIQobChMIgLnZqpyS6QIVEqqaCh1dXQ59EAAYASAAEgLVifD_BwE
https://forskning.snm.ku.dk/citizen-science/udforsk/saadan-deltager-du/
https://bornibyen.dk/koebenhavn/articles/10-gratis-oplevelser-for-boern-i-kan-opleve-derhjemme
https://kglteater.dk/xtra/for-boern/?section=31359
https://www.kriblekrable.nu/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/corona/
https://stormp.dk/artikler/valhalla-historien-bag-succesen-udstilling
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawexplorer.com/
https://www.skoven-i-skolen.dk/
https://voresnatur.dk/
https://voresnatur.dk/presse/vores-natur-sender-live-fra-naturen-hver-torsdag-paa-facebook
mailto:krbe02@frederiksberg.dk
https://fkb.dk/node/569

