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Kirsten er Frederikshavn Kommunes 
børnekulturkonsulent. Til dagligt holder hun til på 
Frederikshavn Bibliotek, men hun kommer meget gerne 
rundt i hele kommunen. Kirsten hjælper med stort som 
småt inden for børnekultur.

Kontakt gerne Kirsten, hvis I har brug for:

• Sparring på og/eller samarbejde om projekter om 
børne- og ungekultur

• Idéudvikling, proces, netværk, ansøgning til fonde 
om finansiering m.v.

• At søge midler fra kommunens børnekulturpulje
• Hjælp til at finde de rette personer til samarbejde 

om idé- og projektudvikling på børne- og 
ungekulturelle projekter

• Rådgivning vedr. børnekultur generelt og specifikt
• Transportstøtte 
• Andet

BØRNEKULTUR-
KONSULENTEN

KIRSTEN HALD JENSEN
Telefon: +45 9845 9120
Email: kjen@frederikshavn.dk

LÆ
SE

LY
ST

INFORMATIONS- 
SØGNING
KILDEKRITIK

Vi vil gerne byde jer og jeres elever velkommen på biblioteket.
Her kan I læse om bibliotekets tilbud og arrangementer, 
som kan være et rigtig godt supplement til de pædagogiske 
læreplaner – også i den understøttende undervisning. 

Tilbuddende er opdelt efter klassetrin, og kan foregå på 
biblioteket. Vi kommer også gerne ud på jeres skole, hvis I 
ikke lige har et bibliotek i nærheden. 

Fælles for tilbuddene er, at de er centreret om at øge børns 
kendskab til biblioteket. Det gør vi gennem temaer som 
kildekritik, læsning og informationssøgning, der også støtter 
op om folkeskolens fælles mål, og som tager udgangspunkt i 
bibliotekarernes faglige viden.

Vi håber meget, at I vil benytte jer af vores tilbud, som I fint 
kan kombinere på forskellig vis, og vi er vilde med at se de 
samme elever flere gange. Det giver også eleverne et større 
ejerskab for biblioteket, så det bliver mere naturligt for dem at 
bruge det både i skoletiden og fritiden.

God fornøjelse.

KÆRE LÆRERE
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Booking af en aktivitet skal ske senest 14 dage før et ønsket 
besøg, og foregår efter først-til-mølle princippet. 

Vær opmærksom på, at der kan deltage én klasse ad gangen 
med mindre andet er skrevet. Desuden kan der ved den 
enkelte aktivitet være særlige forhold vedr. tilmelding. 

I kan booke et eller flere af vores tilbud via bibliotekets 
hjemmeside: bibl.frederikshavn.dk

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at sende os en mail  
på bbib@frederikshavn.dk eller henvende jer på biblioteket -  
så tager vi altid gerne en snak. 

BOOKING & 
SPØRGSMÅL

bibl.frederikshavn.dk

BBfrederikshavnkommune

BBfrederikshavnkommune

Tilmeld dig nyhedsbrevet via bibl.frederikshavn.dk

0. klasse

0.-1. klasse

0.-1. klasse

0.-2. klasse

0.-2. klasse

0.-3. klasse

2.-3. klasse

3.-4. klasse

4.-5. klasse

4.-6. klasse

4.-6. klasse

6. klasse

6.-7. klasse

6.-10. klasse  

7.-10. klasse

7.-10. klasse

8.-9. klasse

8.-10. klasse

8.-10. klasse

OVERSIGT
Tegn & fortæl med Halfdan Rasmussen
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Rim-banko – lyt og find ordene

Julehistorier

Hopspots – leg, læring og bevægelse

Biblobingo

Lav en fagbog

Læs Løs – inspiration og lyst til mere frilæsning

Udforsk dit bibliotek

Forfatterforedrag - Superskurkeskolen

Smart-parat-svar - er i Danmarks klogeste 6. klasse?

Læs Løs – læselyst for tweens og teens

Skriveworkshop - Emma Elisabeth Nielsen

Kend dit bibliotek

Søgning & Kildekritik – en workshop

Ung digital borger – det digitale offentlige for unge

Læs Løs - af YA og voksenbøger

Projekt – projektredskaber på en ny måde
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Hvem kan ikke bruge en god skattejagt? Tilmed en skattejagt 
hvor man samtidig lærer noget, det er jo helt perfekt. 

Vi vil gerne invitere jeres klasse til skattejagt på bibioteket. 
Vi viser eleverne rundt og fortæller dem om biblioteket og 
dets muligheder. Derefter skal eleverne lave 
en fed kikkert. Med kikkerten 
bliver eleverne tryllet om til 
de sejeste pirater, der er klar 
til at finde alle de gemte 
skatte, som biblioteket 
rummer. Når alle 
skatte er fundet, 
slutter vi dagen med 
en god sørøverhistorie. 

SKATTEJAGT 
PÅ BIBLIOTEKET

0. KLASSE

TEGN & FORTÆL 
MED HALFDAN RASMUSSEN
Digteren Halfdan Rasmussen kunne noget med ord. Han 
kunne rime, så selv den mest alvorlige voksen bliver rød i 
kinderne og må trække på smilebåndet. 

Han legede med sproget, så det blev levende, og vi kan slet 
ikke undgå at se det for os. Vi skal høre digte, rim, lege, lytte 
og snakke, og vi skal lave kunst. 

Var I med sidste år, så kom endelig igen, for det er nye digte i år.

Tilmelding via bibl.frederikshavn.dk

0.-1. KLASSE

BIBLIOTEKET 

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• OMVERDENSFORSTÅELSE 
• ALSIDIG UDVIKLING 
• LÆSEUDVIKLING 
• OPLEVELSESLÆSNING 
• FAGLIG LÆSNING 
• VIDEN OM BIBLIOTEKETS 

TILBUD

BIBLIOTEKET

45 MIN. - 1 TIME

Sallys far er mange ting. Han er sygt pinlig, han bander, han 
gider ikke være voksen, han tager på fede ferier og fortæller 
røverhistorier om dengang, han selv var dreng. Han er med 
andre ord garant for sjove fortællinger og skøre indfald. 

Nu kan du møde forfatteren bag de storhittende billedbøger. 
Thomas Brunstrøm vil fortælle om, hvordan det er at være 
far, om hvordan han får idéerne til sine bøger og ikke 
mindst om, hvilke af bogens situationer der faktisk er sket i 
virkeligheden.

Tilmelding via bibl.frederikshavn.dk

Støttet af Statens Kunstfond og Børnekulturelt Netværk, 
Frederikshavn Kommune.

0.-1. KLASSE

MØD SALLYS FAR
FORFATTERFOREDRAG

KULTURHUS KAPPELBORG, 
SKAGEN – SALEN
ONS 28. OKTOBER KL. 13-14

FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK 
TOR 29. OKTOBER KL. 9-10

MANEGEN – SÆBY KULTURHUS
TOR 29. OKTOBER KL. 11-12

DET ER EN GOD IDÉ, AT HAVE 
LÆST MINDST EN AF BØGERNE 
INDEN.

LÆRINGSMÅL
• OMVERDENSFORSTÅELSE 
• SPROGLIG BEVIDSTHED 
• FORTÆLLING 
• LYTTEFORSTÅELSE 
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Og i december må vi gerne hygge lidt ekstra. Biblioteket 
inviterer derfor til julehygge, væk fra al juletravlheden, og ind 
til julestemning mellem bogreolerne. 

Vi læser en god julehistorie, spiser nogle lækre julesnacks, 
og til sidst finder vi fantasien og kreativiteten frem. 

Sammen skal vi fremtrylle nogle fine juleting, som I må tage 
med hjem.  

JULEHISTORIER
DET’ SØRME, DET’ SANDT, DECEMBER! 

0.-1. KLASSE

RIM-BANKO
- LYT OG FIND ORDENE
Højtlæsning er noget af det bedste, lige meget hvor gammel 
man er, og banko kan de fleste også lide. 
Hvad sker der så, når de to dejlige ting kombineres? Det skal 
vi prøve til Rim-banko. 

Rim-banko er nyt for de fleste, men det er meget lærerigt 
og ikke spor svært. Du skal lytte, du skal rime, og så skal du 
finde de manglende ord. Helt, som i rigtig banko, gælder det 
om, hvem der først får pladen fuld. 

0.-2. KLASSE

BIBLIOTEKET 

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

30 MINUTTER

LÆRINGSMÅL
• RIM OG REMSER
• SPROGSTIMULERING
• LÆSELYST
• LYTTEFORSTÅELSE

BIBLIOTEKET

AKTIVITETEN KAN BOOKES PÅ 
HVERDAGE FRA 16. NOVEMBER TIL 
18. DECEMBER.

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• SPROGLIG BEVIDSTHED 
• FORTÆLLING 
• LYTTEFORSTÅELSE 

Hop og leg jer ind i litteraturens verden på bibliotekets 
Hopspots. Det kan I, hvis I er skarpe på jeres litteratur og 
med på jeres rim og remser. Her skal I nemlig finde den 
rigtige forfatter til forskellige figurer fra litteraturen, og sætte 
de ord, der rimer, sammen.

Hopspots er et redskab til aktiv læring, hvor klassen kan 
komme ind og hoppe sig klogere, samtidig med at I øver 
samarbejde og har det sjovt.

Alt efter hvilket klassetrin, kan legene variere. I kan bl.a. 
lege vendespil, hvor I skal forbinde forskellige forfattere med 
karaktererne fra deres bøger. Der er vendespil med rim, hvor 
de ord, der rimer, skal forbindes. Eller der er Sekvens, som er 
et spil, hvor I ikke bare skal huske den rigtige rækkefølge på 
brikkerne, men også samarbejde om at få rækkefølgen helt 
rigtig. Så der er ingen undskyldning, book Hopspots og hop 
jer klogere!

0.-3. KLASSE

HOPSPOTS 
- LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE

BIBLIOTEKET / JERES SKOLE

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1-1,5 TIME

LÆRINGSMÅL
• SAMARBEJDE
• BEVÆGELSE OG LEG
• RIM OG REMSER
• LYTTEFORSTÅELSE 



10 11

2.-3. KLASSE

Til biblo-bingo skal eleverne ikke sidde stille, de skal op 
og stå og ud og lede. Gennem spillet kommer eleverne 
rundt i hele biblioteket og får mulighed for at snuse til alle 
bibliotekts tilbud og materialer. 
Målet er at skærpe deres læselyst, for den kommer ikke altid 
af sig selv. Rigtig mange skal have et lille skub eller flere, og 
det vil vi rigtig gerne hjælpe med.

Først viser vi eleverne rundt i biblioteket, viser dem hvor de 
gode bøger står, og taler med dem om bibliotekets forskellige 
materialer og tilbud. Denne viden får de så afprøvet, når den 
står på biblo-bingo, hvor eleverne selv skal ud og finde rundt 
på biblioteket. 

Vi slutter dagen af med en - forhåbentlig - øget 
læselyst, måske lån af en masse gode bøger, og en god 
højtlæsningshistorie.

BIBLO-BINGO

SPIL

BOG OM DYR

SKRANKE

FANTASY

SPÆNDING
& GYS

KOGEBOG UDLÅNSMASKINE

TEGNESERIE

GAMER PC

MUSIKBOG

LÆSE LET

LEGETØJ

SPIL

BOG OM DYR

SKRANKE

FANTASY

SPÆNDING
& GYS

KOGEBOG UDLÅNSMASKINE

TEGNESERIE

GAMER PC

MUSIKBOG

LÆSE LET

LEGETØJ

SPIL

BOG OM DYR

SKRANKE

FANTASY

SPÆNDING
& GYS

KOGEBOG UDLÅNSMASKINE

TEGNESERIE

GAMER PC

MUSIKBOG

LÆSE LET

LEGETØJ

BIBLIOTEKET

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• OMVERDENSFORSTÅELSE 
• ALSIDIG UDVIKLING
• LÆSEUDVIKLING
• OPLEVELSESLÆSNING 
• FAGLIG LÆSNING 
• VIDEN OM BIBLIOTEKETS 

TILBUD
• LYTTEFORSTÅELSE

Vi hører alt for tit, at vi læser for lidt. Det gælder både børn 
og voksne. For at skærpe læselysten, er det godt med noget 
inspiration. Bevæbnet med en stak gode og spændende 
bøger, giver biblioteket bud på forskellige genrer og serier – 
både de kendte og helt nye.

Vi vil også komme ind på det at lytte til bøger, som kan 
være godt, når man f.eks. laver noget med hænderne. 
I den forbindelse præsenterer vi eReolen Go, som er 
bibliotekernes særlige online tilbud med både e-bøger og 
lydbøger for børn og unge.

Når eleverne har lyttet, kigget og forhåbentligt lånt en masse 
gode bøger, får de en kreativ udfordring, som de må tage 
med hjem.

OBS: Hvis det foregår på jeres skole, skal der være adgang 
til en projektor og wi-fi.

LÆS LØS
- INSPIRATION OG LYST TIL MERE FRILÆSNING

3.-4. KLASSE

LAV EN FAGBOG
Hvem kunne ikke tænke sig at lave sin helt egen bog?  
Vi sætter fokus på elevernes kreativitet, informationssøgning 
og samarbejdsevner, når de skal løse opgaven: Lav din egen 
fagbog om dyr!

Vi viser eleverne rundt på biblioteket, hvor de blandt andet 
skal høre, hvordan vi sorterer fagmaterialerne, og hvordan de 
selv kan finde noget om lige deres emne - enten på hylderne 
eller via bibliotekets nettilbud. Herefter skal eleverne i gang 
med fagbogen, og de kan frit vælge at skrive, klippe, klistre og 
tegne deres helt egne fagbøger. Når alle værkerne er færdige, 
holder vi fernisering, hvor hver gruppe præsenterer deres bog.

Inden besøget: Eleverne skal på forhånd inddeles i grupper 
af to-tre elever. Hver gruppe skal vælge et dyr, som de 
ønsker deres fagbog skal handle om. Det er en god idé, at 
grupperne har tænkt på minimum to dyr, i tilfælde af at der 
ikke er nok materiale om det valgte dyr.

4.-5. KLASSE

BIBLIOTEKET / JERES SKOLE

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• LÆSEOPLEVELSER 
• INSPIRATION
• LÆSEHASTIGHED 
• FORTÆLLENDE TEKSTER 
• INFORMERENDE TEKSTER
• LÆSELYST

BIBLIOTEKET

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1,5 TIME

LÆRINGSMÅL
• FAGLIG LÆSNING 
• TEKSTKUNDSKAB 
• MATERIALEFORSTÅELSE
• INFORMERENDE TEKSTER
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4.-6. KLASSE

Der er intet som en lille konkurrence, der skærper sanserne, 
og får eleverne helt op på dupperne. Det sørger vi for i 
bibliotekets helt eget stjerneløb.

Først viser vi eleverne rundt i biblioteket, og taler med dem 
om vores forskellige materialer og tilbud. I det efterfølgende 
stjerneløb får eleverne lov til at vise, om de har lyttet efter, 
når de - i hold - bliver sendt rundt for at finde poster gemt på 
biblioteket.

Eleverne kommer gennem alle de aktiviteter, der forgår på 
biblioteket: Lån, aflevering, det at finde materialer frem osv.

Derudover får eleverne en rundvisning på bibliotekets 
hjemmeside. Her lærer de, hvordan de søger det materiale 
frem, de skal bruge, hvordan de kan se om det er hjemme, og 
på hvilket bibliotek materialet er hjemme.

BIBLIOTEKET

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• INSPIRATION 
• OPLEVELSER 
• OPLEVELSESLÆSNING 
• FAGLIG LÆSNING 
• VIDEN OM BIBLIOTEKETS 

TILBUD

UDFORSK  
DIT BIBLIOTEK

FORFATTERFOREDRAG  
SUPERSKURKESKOLEN

4.-6. KLASSE

Er skurke kun onde? Er helte altid gode? Velkommen til 
Superskurkeskolen og Superhelteskolen!

Der bliver fart over feltet og masser af grin, når vi møder 
forfatterne Nicole Boyle Rødtnes og Ellen Holmboe, som 
har skrevet den spændende og sjove børnebogsserie 
Superskurkeskolen.
Vi skal følge undervisningen på både Superhelteskolen og 
Superskureskolen, og hvem ved, måske bliver alt vendt på 
hovedet?

Vi får også et indblik i, hvordan en bog bliver til fra første 
side, hvordan to forfattere kan skriver en bog sammen, og 
så svarer de meget gerne på spørgsmål.

OBS: Inden I deltager i foredraget, skal I have læst eller 
lyttet til bøgerne, da der ellers vanker ’spoilers’. I kan finde 
bøgerne på biblioteket og på eReolen Go, hvor de ligger 
både som e-bøger og lydbøger.

Det er gratis, men tilmelding er nødvendig via  
bibl.frederikshavn.dk

MANEGEN - SÆBY KULTURHUS
TIR 15. SEPTEMBER KL. 8.30-9.30

FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK
TIR 15. SEPTEMBER KL. 10.30-11.30

KULTURHUS KAPPELBORG, 
SKAGEN – STORE SAL 
TIR 15. SEPTEMBER KL. 13-14

LÆRINGSMÅL
• INSPIRATION 
• OPLEVELSER 
• OPLEVELSESLÆSNING 
• FORTÆLLING 
• LÆSELYST
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SMART-PARAT-SVAR

6. KLASSE

ER I DANMARKS KLOGESTE 6. KLASSE? 
Smart-Parat-Svar er en landsdækkende litteraturquiz 
for børn i 6. klasse. Quizzen er en holdkonkurrence med 
fem deltagere fra hver klasse, som supplerer hinanden og 
samarbejder om at finde de rigtige svar. Formålet er at sætte 
fokus på læsning og læselyst.

Læs mere på smartparatsvar.dk

TILMELD JER SENEST DEN  
25. SEPTEMBER!
DER ER ET BEGRÆNSET ANTAL 
HOLD, DER KAN DELTAGE, SÅ 
JO FØR I BESLUTTER JER, JO 
STØRRE CHANCE ER DER FOR, 
AT JERES KLASSE KOMMER 
MED. HVER KLASSE KAN KUN 
DELTAGE MED ÉT HOLD.

 2. DECEMBER 2020

LÆRINGSMÅL
• FAGLITTERATUR 
• PARATVIDEN 
• KONKURRENCE 
• SKØNLITTERATUR 
• QUIZ 
• KOMMUNIKATION

6.-7. KLASSE

LÆS LØS
- FOR TWEENS OG TEENS
Vi puster liv i læselysten, præsenterer gode romaner og 
fortæller om eReolen Go, som giver adgang til tusindvis af 
gode e-bøger, lydbøger, tegneserier og ’graphic novels’.

Efterfølgende afholder vi en bogbazar, hvor vi har fundet 
stakkevis af gode bøger frem med forskellige temaer og 
sværhedsgrader, sådan at eleverne kan få inspiration og 
gerne en bog eller to med hjem. 

Besøget slutter med en bookbattle, der tester elevernes 
litterære viden.

OBS: Hvis det foregår på jeres skole, skal der være adgang 
til en projektor og wi-fi.

BIBLIOTEKET

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• INSPIRATION 
• LÆSEFORDYBELSE 
• OPLEVELSESLÆSNING 
• VIDEN OM BIBLIOTEKETS 

TILBUD
• LÆSELYST
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SKRIVEWORKSHOP
MED EMMA ELISABETH NIELSEN

6.-10. KLASSE

Har dine elever en forfatter i maven? 
Drømmer de om at skrive deres egen bog? 
Så er forfatter Emma Elisabeth Nielsen klar til at hjælpe jer 
på vej!

I otte år har hun, via skriveworkshops og talentudvikling, 
arbejdet med børn og unges sprog- og fantasiudvikling.

Denne weekend får dine elever fyldt værktøjskassen med en 
masse gode tips og tricks til at skrive deres egne noveller - 
måske de kan blive det næste prisvindende forfattertalent...

Køb billet via bibl.frederikshavn.dk

FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK
LØR 17. OG SØN 18. OKTOBER 
KL. 10-16.30 CA.

ALDER 12-16 ÅR
175,- KR. - 
INKL. FROKOST BEGGE DAGE

LÆRINGSMÅL
• SKRIVNING 
• LITTERATURFORSTÅELSE 
• SKRIVELYST 
• LEG MED SPROGET

Tilbud til unge 
forfatterspirer

Deltag i en workshop, der handler om søgning af relevante 
informationer på nettet til opgaver og projekter, samt 
hvordan man arbejder kildekritisk. 

Vi introducerer eleverne til kildekritikkens syv grundregler 
og til søgestrategier, de kan bruge, når de f.eks. skal søge på 
et særligt emne. Løbende afprøver eleverne deres nye viden, 
så vi ved, at de er klædt godt på, når de på egen hånd skal i 
gang med informationssøgning.

OBS: Eleverne skal inden workshoppen have valgt et emne, 
som de gerne vil finde informationer om. 

”Søgning & Kildekritik” kan med fordel bookes i forbindelse 
med projektstart, og det kan kombineres med et andet af 
bibliotekets tilbud som f.eks. ”Kend dit bibliotek”. 

Hvis det foregår på jeres skole, skal der være adgang til en 
projektor og wi-fi til bibliotekaren, samt computere med 
internet til eleverne.

SØGNING & KILDEKRITIK
- EN WORKSHOP

7.-10. KLASSE

KEND DIT BIBLIOTEK
Eleverne bliver introduceret til bibliotekets mange muligheder. 
De lærer også at finde rundt på biblioteket, og hvordan et 
bibliotek fungerer med lån, aflevering, lånerkort mv. 
Eleverne bliver klogere på, hvad de kan låne, og hvor de 
finder materialerne på biblioteket. Derudover får de en 
rundvisning på bibliotekets digitale platforme som f.eks. 
bibliotekets hjemmeside, Faktalink og bibliotek.dk.

Der er masser af gode grunde til at lære biblioteket at 
kende. F.eks. når der skal findes litteratur til opgaver og 
projektskrivning, øge læselysten, spændende foredrag og 
arragementer også for unge.

OBS: Tilbuddet kan med fordel bookes sammen med et 
andet tilbud fx ”Søgning & Kildekritik.”

7.-10. KLASSE

BIBLIOTEKET / JERES SKOLE

1-1,5 TIME

LÆRINGSMÅL
• DIGITAL DANNELSE 
• DIGITALE KOMPETENCER 
• KILDEKRITIK 
• INFORMATIONSSØGNING
• SØGESTRATEGI 
• RESEARCH 

BIBLIOTEKET

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• GENREFORSTÅELSE
• OPLEVELSER
• INSPIRATION 
• OPLEVELSESLÆSNING 
• FAGLIG LÆSNING
• VIDEN OM BIBLIOTEKETS 

TILBUD
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8.-10. KLASSE

LÆS LØS 
- AF YA & VOKSENBØGER

Er det på tide at skifte børneromanerne ud med 
ungdomsbøger og måske endda også voksenromaner?

Vi præsenterer eleverne for gode historier og spændende 
læseoplevelser fra begge kategorier, samt fortæller lidt om 
nogle af bibliotekets gode digitale tilbud, som f.eks. eReolen.

Efterfølgende afholder vi en bogbazar, hvor vi har fundet 
stakkevis af bøger frem med forskellige temaer og 
sværhedsgrader, sådan at eleverne kan få inspiration og 
gerne låne en bog eller to med hjem.

Besøget slutter med en bookbattle, der tester elevernes 
litterære viden.

OBS: Hvis det foregår på jeres skole, skal der være adgang 
til en projektor og wi-fi.

BIBLIOTEKET

ELEVERNE SKAL MEDBRINGE 
UNDERSKREVNE INDMELDELSES-
BLANKETTER, HVIS DE SKAL 
OPRETTES SOM LÅNERE. 

1 TIME

LÆRINGSMÅL
• LÆSEERFARING 
• LÆSELYST 
• SPROGLIG UDVIKLING 
• FRILÆSNING 
• LÆSETRÆNING

PSSST...!
YA = Young Adult

Det kan være svært for unge at holde styr på de forpligtelser 
og krav, der bliver stillet til dem fra det offentlige Danmark, 
og hvor de finder de rette informationer.

• Hvor tit skal du tjekke din digitale postkasse?
• Hvad skal du bruge NemID til?
• Hvor finder du den relevante hjælp og information, når 

der er brug for det?

Det kan have alvorlige konsekvenser for unge, hvis en 
lægeindkaldelse glipper, de ikke får betalt rykkergebyrer, 
eller de f.eks. misser tilmeldingen til drømmeuddannelsen.

Borger.dk, e-Boks og NemID er private sager, men det er 
vigtigt, at de unge lærer at bruge disse platforme. Det vil vi 
gerne hjælpe dem med.

Booker I dette tilbud, kan vi gøre de unge klogere på:

• Kommunen og Borgerservice – hvem er vi, og hvad kan vi 
hjælpe med?

• NemID
• Borger.dk
• e-Boks
• Skat.dk/unge - grundlæggende begreber som 

forskudsopgørelse og årsopgørelse.

8.-9. KLASSE

UNG DIGITAL BORGER 
BIBLIOTEKET / JERES SKOLE

HVIS I BOOKER TILBUDDET 
PÅ BIBLIOTEKET, KAN I FÅ EN 
RUNDTUR I BORGERSERVICE  
EFTER OPLÆGGET.

30-45 MINUTTER

LÆRINGSMÅL
• DIGITALE KOMPETENCER 
• MEDBORGERSKAB 
• DANNELSE 

STYRK UNGES BRUG AF  

 DIGITALE LØSNINGER
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8.-10. KLASSE

PROJEKT
- FÅ STYR PÅ PROBLEMLØSNING
Eleverne lærer med udgangspunkt i brætspillet ”Projekt”, 
hvordan de bedst muligt løser de udfordringer, de møder i en 
projektskrivningsproces. Eleverne arbejder i grupper, hvor de 
skal samarbejde, bruge deres viden og diskutere for at finde 
de bedste løsninger på de projekt-udfordringer, de møder i 
spillet.

Eleverne arbejder i grupper på mellem to-fire, og 
vi anbefaler, at eleverne er inddelt i grupper inden 
workshoppen. For at spillet kan fungere bedst muligt, er 
det vigtigt, at eleverne på forhånd er blevet introduceret til 
Blooms taksonomi, og at læreren, i løbet af spillet, vejleder 
eleverne sammen med bibliotekaren.

BIBLIOTEKET

1,5 TIME

LÆRINGSMÅL
• KOMPETENCEUDVIKLING 
• PROCESSTYRING 
• FORMIDLINGSFORMER 
• PROJEKTFORLØB

Kunne I tænke jer at vide mere om bibliotekernes 
skoletilbud? 
Så kommer vi gerne ud til jer. Book os til et besøg på 
lærerværelset og få svar på jeres spørgsmål.

Måske vil I gerne have svar på:
• Om bibliotekets tilbud er noget for jeres klasse
• Hvordan I kan kombinerer tilbuddene, så de giver mest 

gavn for klassens læring
• Litteraturen i undervisningen
• Eller noget helt andet

Vi kommer og fortæller om de forskellige tilbud, svarer på 
jeres spørgsmål - også de mere praktiske f.eks. hvordan 
eleverne kan blive oprettet som lånere, og hvad de kan bruge 
det til.

Det foregår på jeres skole, og det varer ca. 30 minutter.

BIBLIOTEKET PÅ 
LÆRERVÆRELSET
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INSTITUTIONSLÅNERKORT 
TIL LÆRERE
Som lærer kan du oprette et institutionslånerkort, som I kan 
låne materialer på, når I besøger biblioteket. Ved brug af 
institutionslånerkort gælder særlige regler.

LÅNERKORT TIL ELEVER
Når klassen skal besøge biblioteket, kan eleverne blive oprettet 
som lånere, så de bl.a. kan låne bibliotekets materialer, få adgang til 
det selvbetjente bibliotek og bruge bibliotekets digitale tilbud som 
f.eks. eReolen Go og Filmstriben.

Hvis eleverne skal oprettes som lånere, skal de medbringe 
underskrevne indmeldelsesblanketter. I finder blanketterne til 
udskrivning på bibl.frederikshavn.dk

Hvis elever, særligt fra indskolingen og mellemtrinnet, under et 
biblioteksbesøg med klassen, har lånt biblioteksmaterialer på 
deres egne lånerkort, vil vi opfordre til, at læreren nogle dage inden 
lånetidens udløb, gør forældrene opmærksom på, at materialerne 
snart skal afleveres.

Vi glæder os til at se jer.

Mvh. 
Team undervisning og læring

LÅNERKORT
- ELEVER & LÆRERE

Iben H. J.

Iben M.

Camilla

Knud Charlotte

TEAM
UNDERVISNING & LÆRING

SE OGSÅ BØRNETEATER- 
ARRANGEMENTERNE I VORES PROGRAM

HUSK
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