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Kære lærere
Vi vil gerne byde jer og jeres 
elever velkommen på biblioteket. 

I denne folder kan I læse 
om bibliotekets tilbud og 
arrangementer rettet mod 
skolebørn, som kan bruges i den 
understøttende undervisning. 

Tilbuddene er opdelt efter 
klassetrin, og kan foregå både på 
biblioteket og på skolen. 

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

Flere af tilbuddene kan med fordel 
kombineres i forløb.

Booking & Spørgsmål
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 
under den enkelte aktivitet kan 
være særlige forhold angående 
tilmelding. 

I kan booke et eller flere af 
vores tilbud, ved at sende en 
mail til:  
bbib@frederikshavn.dk.

Har I spørgsmål er I altid 
velkommen til at sende os en 
mail. 
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Skattejagt 
på biblioteket
Klassetrin: 0. - 1. klasse
Eleverne laver deres egen kikkert og bliver 
tryllet om til pirater. Med kikkerten går 
eleverne på opdagelse efter skatte, der er gemt 
på biblioteket. Dagen afsluttes med en snak 
om biblioteket og en god sørøverhistorie. 

Biblioteket

Eleverne skal 
medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal 
have lånerkort

1 time
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Marianne Iben
Hansen
Klassetrin: 1. – 3. klasse - Forfatterforedrag
Vi får besøg af Marianne Iben Hansen, som 
debuterede som børnebogsforfatter i 2004 
med Fikkedik og Falderina, og som siden 
har høstet stor anerkendelse for sin leg med 
sproget. Bl.a. er hun kendt for bøgerne Axel 
elsker biler og A, B kom og C.

Foredraget beskrives, som et oplevelsesbaseret 
kig ind bag bøgerne med aktiv oplæsning. 
Her får børnene fortalt om, hvordan en 
historie bliver til en bog, hvad der er særligt 
ved rim og remser, leger rimlege, ordkor og 
medrivende rytmeri.

Skagens Bibliotek  
Den 25. oktober, kl. 13.00 
Frederikshavn Bibliotek  
Den 26. oktober kl. 08.30
Sæby Bibliotek 
Den 26. oktober kl. 11.00

Der er plads til 75 børn hvert sted og 
bookes efter først til mølle princippet

1 – 1½ time

Foredraget bliver afviklet med støtte fra 
Børnekulturelt Netværk
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Biblioteket

Biblioteket/jeres skole

Eleverne skal medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal have 
lånerkort Eleverne skal medbringe uni-login.  

Hvis det foregår på jeres skole, skal 
eleverne have adgang til computere og 
internet

1 time

1-½ time

Udforsk dit 
bibliotek

SøgSmart 

Med fokus på at øge børnenes læselyst, kommer 
eleverne på et stjerneløb på biblioteket, samt 
præsenteres for bibliotekets spændende tilbud og 
materialer. Dagen afsluttes med en god historie.

Eleverne bliver introduceret til og lærer at bruge det 
digitale og interaktive værktøj ”SøgSmart”. Eleverne 
lærer at søge information, arbejde kildekritisk og at 
relevansvurdere de materialer de har fundet, på et 
niveau der er tilpasset deres alder. 

Tilbuddene kan med fordel kombineres med tilbud 
såsom Udforsk dit bibliotek, sådan at eleverne 
samtidig lærer at søge i bibliotekssystemet og finde 
rundt på biblioteket.

Klassetrin: 2. - 3. klasse

Klassetrin: 3. - 6. klasse
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Danmarksgade

Bakkevej Europavej

Frederikshavn

Skilteskoven
Et huskunstnerprojekt
4. klasse - Workshop med billedkunstner 
Mette Elimar Jensen
I anledning af Frederikshavns 200 års 
Købstadsjubilæum, inviteres seks af byens 4. klasser til 
at arbejde med ord og tekst i det offentlige rum. 
Sammen med billedkunstner Mette Elimar Jensen vil 
eleverne undersøge den levende streg samt forskellige 
måder at udtrykke sig på. 
Hvad betyder skiltene for os i det offentlige rum? Kan 
skiltene være poetiske? Kan de kalde smilet frem? Er 
der en grund til at skilte helst skal være ens? Kan ord 
ændre opfattelsen af vores by?

Frederikshavn Bibliotek 
Den 05., 06. og 07. september samt 12., 
13. og 14. september kl. 09.00 - 14.00

Der kan deltage én klasse om dagen. 
Gratis entré – tilmelding nødvendig
Husk at angive hvilken dag klassen 
gerne vil deltage og hvor mange elever, 
der er i klassen

Foredraget bliver afviklet med støtte 
fra Børns Møde Med Kunsten 
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Biblioteket

Eleverne skal medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal have 
lånerkort

1 time

Udforsk dit 
bibliotek
Kom på biblioteket og få afprøvet din viden i 
et biblioteksløb. Eleverne lærer på en sjov og 
aktiv måde biblioteket at kende. Eleverne får en 
rundvisning på biblioteket og lærer hvordan de kan 
søge et materiale frem på bibliotekets hjemmeside.

Klassetrin: 4. - 6. klasse 

Biblioteket/jeres skole

Eleverne skal medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal have 
lånerkort. 

Eleverne må gerne tage deres telefoner 
og/eller tablets med. Hvis det foregår på 
jeres skole skal der være adgang til en 
projektor og wifi 

1 time

Et los til 
læselysten
Få inspiration og lyst til mere frilæsning. Vi fortæller 
om gode og spændende bøger inden for forskellige 
genrer og serier, og præsenterer e-Reolen GO, som 
er bibliotekernes online tilbud med e-bøger og 
lydbøger. Vi afslutter besøget med en sjov quiz.

Klassetrin: 4.-5. klasse

9
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Readathon
Klassetrin: 4. – 10. klasse
Readathon afholdes på nationalt plan hvert 
år. I 24 timer samles Danmarks børn og unge 
på bibliotekerne rundt om i landet og lader 
læsningen være i fokus. 

På Frederikshavn Bibliotek sørger vi for 
hyggelige læsepladser, bøger, mad, snacks 
og drikkevarer – det eneste, deltagerne skal 
medbringe, er læseglæde og eventuelt egne 
bøger, tæppe, pude og sovepose. 

I løbet af de 24 timer bliver der også afholdt 
boglige udfordringer, både på biblioteket 
og på Instagram under #bibreadathon og 
#frederikshavnreadathon. 

Læs mere på bibliotekets hjemmeside, når 
tiden for arrangementet nærmer sig. Her kan 
dine elever også tilmelde sig. 

Frederikshavn Bibliotek
Tirsdag den 16. oktober kl. 12.00  
til onsdag den 17. oktober kl. 12.00 

Tilmelding via bibl.frederikshavn.dk  
fra den 14. august

24 timer eller så længe du kan holde ud

10

Illustation: Irene Bjørnlund Jensen 
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Tilmeld jer senest den 30. 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 

Smart-parat
-svar 
Smart-Parat-Svar er en landsdækkende læsequiz for 
børn i 6. klasse. 

Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere 
fra hver klasse, der kan supplere hinanden og 
samarbejde om at finde de rigtige svar. Formålet er 
at sætte fokus på læsning og læselyst. 

I kan læse mere på smartparatsvar.dk.

Biblioteket sender yderligere informationer ud til 
skolerne, når vi nærmer os tilmeldingsfristen. 

Klassetrin: 6. Klasse

11
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Biblioteket/jeres skole

Eleverne skal medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal have 
lånerkort

Eleverne må gerne tage deres telefoner 
og/eller tablets med. Hvis det foregår på 
jeres skole skal der være adgang til en 
projektor og wifi

1 time

Stay tuned
Vi holder liv i læselysten ved at præsentere gode 
romaner, fortælle om eReolenGO og Comics+, som 
giver adgang til tusindvis af gode bøger, tegneserier 
og graphic novels. 

Vi vækker interessen for digte, når vi spiller 
lyrikbingo, hvor eleverne oplever lyrikken på en ny 
måde, ved at lytte godt efter enkelte ord i teksten og 
dyste om førstepræmien.

Klassetrin: 6. - 7. klasse

12
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Klassetrin: 7. – 10. - Undervisningsforløb

Vi kommer ud og afholder workshoppen på 
jeres skole

Wokshoppen kan bookes fra skolestart til 
jul, og booking foregår efter først til mølle 
princippet

Fire lektioner i forlængelse af hinanden. 
Derudover skal eleverne inden forløbet have 
læst teksterne, være inddelt i grupper samt 
have valgt deres underemne

14

i d e n t i t e t

Formålet er at give eleverne større kendskab til og 
viden om de nordiske sprog. Med temaet ’identitet’ 
som centrum skal eleverne læse tekster skrevet af 
unge fra hele norden. 

Eleverne vil også blive introduceret til creative 
writing, som de skal bruge i produktionen af deres 
egne tekster om identitet.

Læringsmål:
• Eleven kan læse, forstå og fortolke en tekst på 

svensk, norsk og dansk
• Eleven kan aktivt arbejde med tekster skrevet på 

forskellige nordiske sprog
• Eleven kan reflektere over og diskutere emnet
• Eleven kan producere en tekst ud fra emnet 

identitet
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Biblioteket/jeres skole

Eleverne skal inden arrangementet have 
valgt et emne, som de gerne vil finde 
informationer om. Søgning og kildekritik 
kan med fordel bookes i forbindelse med 
projektstart, og 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 wifi, samt computere med 
internet til eleverne

1-1½ time

Søgning og 
kildekritik 
på nettet 
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 for søgestrategier, der er 
brugbare til elevernes søgning og til kildekritikkens 
syv grundregler. 

Løbende afprøver eleverne deres nye viden, så vi 
ved at eleverne er klædt godt på, når de skal starte 
deres informationssøgning. 

Workshop - Klassetrin: 7. - 10. klasse 

Biblioteket

Eleverne skal medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal 
have lånerkort. Kan med fordel bookes 
sammen med et andet tilbud, f.eks. 
Søgning og Kildekritik

1 time

Kend dit 
bibliotek
Kom ind og lær dit bibliotek at kende. Vi lærer 
eleverne at søge på bibliotekets hjemmeside og 
viser dem en masse spændende digitale tilbud, som 
Infomedia og Faktalink, samt bibliotek.dk, som er 
en online samling af alle Danmarks bibliotekers 
materialer. 

Eleverne får en rundvisning på biblioteket og til 
sidst afprøver vi deres nye viden i en quiz. 

Klassetrin: 7. – 10. klasse

15
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Biblioteket/jeres skole

Eleverne skal medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter, hvis de skal 
have lånerkort. Eleverne må gerne tage 
deres telefoner og/eller tablets med. Hvis 
det foregår på jeres skole skal der være 
adgang til en projektor og wifi

1 time

Læs løs af YA 
og voksen- 
bøger
Det er snart 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 eReolen og 
Comics+.

Vi vækker interessen for digte, når vi spiller 
lyrikbingo, hvor eleverne oplever lyrikken på en ny 
måde, ved at lytte godt efter enkelte ord i teksten og 
dyste om førstepræmien.

Klassetrin: 8. - 10. klasse

16

Biblioteket

Eleverne arbejder i grupper på mellem 
2-4, og vi anbefaler, at de inddeles i 
grupper inden workshoppen 

For at spillet kan fungere bedst muligt, 
er det vigtigt, at eleverne på forhånd er 
blevet introduceret til Blooms taksonomi, 
samt at læreren, i løbet af spillet, vejleder 
eleverne sammen med bibliotekaren 

Projektspillet kan lånes som klassesæt

Tilbuddet kan med fordel kombineres 
med Søgning og Kildekritik eller Kend 
dit bibliotek i et forløb

1½ time

Projekt 
få styr på problem-
løsning
Her lærer eleverne, med udgangspunkt i 
brætspillet, ”Projekt”, hvordan man bedst 
muligt løser de udfordringer, man møder, i en 
projektskrivningsproces. 

Eleverne arbejder i grupper, hvor de skal arbejde 
sammen om at finde de bedste løsninger på de 
projekt-problemer de møder i spillet. 

Klassetrin: 7. – 10. klasse
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Biblioteket

30-45 min. 

Ung digital 
borger 
Selvom de fleste unge er flittige brugere af 
forskelige digitale medier, kan det være lidt svært, 
når man pludselig skal til at forholde sig til bl.a. 
NemID og E-boks. Vi vil gerne hjælpe de unge godt 
i gang med at blive digitale borgere og give dem en 
forståelse for den digitale kommunikation med det 
offentlige.

Vi kan f.eks. gøre dem klogere på:
Kommunen og Borgerservice – hvem 
er vi og hvad kan vi hjælpe med?
NemID
Borger.dk
E-boks
SKAT (grundlæggende begreber som 
forskudsopgørelse og årsopgørelse)

Klassetrin: 8.- 9. klasse

Biblioteket

Tilbuddet kan tilpasses alt efter klassetrin 
og funktion

1 time

Spil, spil, 
spil…
På biblioteket kan du booke en dag eller nogle 
timer i spillets navn, hvor vi taler om spil, laver 
anmeldelser af spil, spiller spil og skræddersyr 
dagen, så den passer ind i din undervisning. 

Bibliotekaren giver bud på, hvad gode spil er, og 
hvad du kan bruge spil til.

Klassetrin: 3.-10. klasse
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NYHED
Android appklar til brug

hent den i google play
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Mød en læsehund 
på biblioteket
Har et af dine børn i klassen svært ved at 
læse? Så fortæl dem om bibliotekets tilbud om 
at møde en læsehund, som kan være med til at 
motivere børn til at læse.

En læsehund er en venlig og børneglad 
hund, der motiverer børn til at læse, ved at 
lytte tålmodigt og interesseret til alverdens 
historier. En læsehund er godkendt og 
certificeret til at arbejde på biblioteket med 
netop denne opgave.

En læsehund hverken dømmer eller retter 
på barnet, men tilbyder roen og nærværet, 
der skaber tryghed og tillid hos barnet. En 
læsehund er med til at skabe en positiv og 
anderledes læseoplevelse. 

Resultatet er øget læselyst og selvtillid. 

Det er gratis at modtage hjælp fra en 
læsehund. 

Læsehunden og dens ejer arbejder frivilligt. 

Læs mere om læsehunde på bibl.
frederikshavn.dk/laesehunde.  
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Børnekultur-
konsulenten
Kirsten Jensen er Frederikshavn Kommunes 
børnekulturkonsulent. Til dagligt holder 
hun til på Frederikshavn Bibliotek, men hun 
kommer meget gerne rundt i hele kommunen. 
Kirsten kan hjælpe med stort og småt inden 
for børnekultur.

Kontakt 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

• Andet

Kirsten Jensen

Telefon: 98 48 91 20
Email: kjen@frederikshavn.dk

21



22

Lånerkort, elever 
& lærere 
Institutionslånerkort til 
lærere
Lærere kan oprette et 
institutionslånerkort, som 
eleverne og læreren selv kan 
låne materialer på, når de 
besøger biblioteket. Ved brug 
af institutionslånerkort gælder 
særlige regler.  

Lånerkort til elever
Når din klasse skal besøge 
biblioteket, kan eleverne oprettes 
som lånere, så de bl.a. kan låne 
bibliotekets materialer, få adgang 
til det selvbetjente bibliotek og 
bruge bibliotekets digitale tilbud, 
som eReolen GO, Netlydbog, 
Zinio og Filmstriben. 

Hvis eleverne skal oprettes 
som lånere, skal de 
medbringe underskrevne 
indmeldelsesblanketter. 

I finder indmeldelsesblanketter til 
udskrivning bibl.frederikshavn.dk 
under Regler & Gebyr.

Hvis elever, særligt fra 
indskolingen og mellemtrinnet, 
har lånt biblioteksmaterialer på 
deres egne lånerkort under et 
biblioteksbesøg med klassen, 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.

Med venlig hilsen 
Bibliotekerne i  
Frederikshavn Kommune 
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