
Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Bent Petersen

bped@skivekommune.dk

99 15 70 46

Biblioteket har forskellige robotter, som vi kan besøge jer med. Vi har både Blue-
bots, som er nemme at bruge og rigtig sjove at lære basal kodning med, og Ozo-
botter, der skal styres med mange sjove farvekoder, som man selv tegner på papir.

De forskellige robotter kan lære børnene noget om at kode og programmere, og vi 
tager gerne ud til jer med lege, der kan gøre det sjovt at lære:

- Få ozobotterne til at moonwalke, dreje rundt køre stærkt og meget mere alt  
 afhængig af, hvordan man koder Ozobotten via farvekoder
- Lær at kode Bluebotten til fx at skrive dit navn, eller lav en    
 konkurrence to og to ved at kode jeres Bluebots til ikke at køre   
 sammen på banerne

Når I kontakter os, beslutter vi i fællesskab, hvilken slags robotter 
I helst vil have besøg af.

Antal deltagere:  Aftales
Varighed:   Cirka 30-60 min.
Sted:    SFO eller institution - efter aftale
Periode:   Hele året

Robotleg     Fra 6-10 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Line F. Ehlers

life@skivekommune.dk

99 15 70 55

På bogvogterkurset lærer børnene, hvordan man bliver en helt særlig vogter, som 
passer godt på bøgerne, så mange børn kan få glæde af bøgernes fortællende uni-
vers.

Kurset slutter naturligvis med, at hvert barn får et diplom som bevis på, at de er 
blevet ægte bogvogtere!

Antal deltagere:  Ca. 10 børn per hold
Varighed:   Cirka 30 min.
Sted:    Bogbus eller institution - efter aftale
Periode:   Hele året

Bliv bogvogter   fra 3-6 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Bent Petersen

bped@skivekommune.dk

99 15 70 46

Kan din raket flyve til stjernerne og helt ud til de fjerne galakser? Eller crasher den 
lige efter affyring?

Sammen med eleverne bygger vi raketter af materiale som vi kender fra hverdagen 
som pap, papir, tape, elastikker, fjer o.lign., og sender dem afsted fra den mobile 
affyringsrampe.

Eleverne lærer, hvordan raketten skal bygges for at flyve længst muligt, hvad vink-
len skal være, og hvor meget tryk der skal bruges for at flyve en bestemt længde.

Antal deltagere:  Én klasse
Varighed:   Afhænger af antal deltagere
Sted:    Skole/SFO - hal eller gymnastiksal foretrækkes
Periode:   Hele året

Byg din egen raket  Fra 9 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Bent Petersen

bped@skivekommune.dk

99 15 70 46

På biblioteket har vi et udvalg af LEGO tekniksæt med tilhørende lærings- akti-
viteter.

Med LEGO We-Do får børnene mulighed for at bygge og kode simple robotter 
ved hjælp af en app på iPad, mens LEGO Spike giver mulighed for at bygge sjove 
robotter ved hjælp af sensorer, motorer og klodser.

LEGO We-Do er for børn fra 7 år og LEGO Spike er fra 10 år.

Antal deltagere:  10 - 30 børn
Varighed:   Cirka 90 min.
Sted:    SFO eller efter aftale
Periode:   Hele året

Leg med LEGO®  fra 7 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Bent Petersen

bped@skivekommune.dk

99 15 70 46

Lego Art Machines er tegnemaskiner bygget af LEGO Technic-elementer og en 
3D-printet tushholder. 

Konceptet er udviklet af The LEGO Idea Studio ved LEGO fonden.

På workshoppen bygger vi vores egne tegnemaskiner, som laver unikke mønstre. 
Det er kun fantasien, der sætter grænser!

Antal deltagere:  10 - 30 børn
Varighed:   90 min.
Sted:    Skole/SFO - eller Biblioteket
Periode:   Hele året

Leg med LEGO® 

Art Machines      Fra 7 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Pia Wolsgård

piwo@skivekommune.dk

99 15 70 55

-  Hvordan kan man have 15-20 børn med til vendespil?
-  Behøver man at sidde ned for at spille domino?
-  Kan man få motion ved at spille billedlotteri?

Dette er bare nogle af de spørgsmål, man kan få svar på ved denne aktivitet.

Antal deltagere:  15 - 20 børn
Varighed:   Cirka 60 min.
Sted:    Institution eller Bibliotek - efter aftale
Periode:   Hele året

Kendte spil med
nye regler      Fra 4 - 6 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Bjarke V. Annesen

bjva@skivekommune.dk

99 15 70 55

”Vi arbejder med ord og billeder sort på hvidt. Der trykkes på muleposer og tema-
et kan variere. f.eks. bæredygtighed, identitet eller hobbies.”

Skriv endelig for mere information og for evt. skræddersyning af en workshop.

Antal deltagere:  Maks. 15 personer
Varighed:   2 - 3 timer
Sted:    Biblioteket
Periode:   Hele året

Tekstiltryk     Fra 12 - 99 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

Kontakt: 

Pia Wolsgård

piwo@skivekommune.dk

99 15 70 55

Bevægelse og leg sætter fart på sproget. Vi arbejder med genkendelse af bogstaver 
og tal på en aktiv måde. F.eks. bruger vi et terningespil, hvor vi sammen udvider 
ordforrådet og lærer at udtrykke os med både ord og krop.

Antal deltagere:  Aftales
Varighed:   45 min.
Sted:    Institution, skole eller Bibliotek
Periode:   Hele året

Leg og Lær    Fra 4 - 6 år



Skive Bibliotek Rykker Ud

MED ELLER UDEN KRYMMEL

Vi vil gerne dele en god historie med jer. Det kan være en bestemt historie, I kunne 
tænke jer at få læst op. Måske er der en særlig genre eller forfatter I interesserer jer for? 
I kan også overlade det hele til os, så finder vi en spændende, medrivende, rørende, 
smuk, grusom, romantisk eller overraskende historie til jer.

Har I lyst til en højtlæsning med ekstra krymmel kan vi f.eks. kombinere læsningen 
med Croquis (tegning efter nøgenmodel), musikalske smags-prøver, eller måske en 
gåtur, hvor I kan nyde litteraturen i naturen.

I kan selv komme med andre forslag til lige præcis jeres foretrukne
krymmel – vi er friske på det meste.

Vi garanterer jer en nærværende oplevelse, hvor vi mødes om det talte ord. 
Præcis som mennesker har gjort siden tidernes morgen.

Vi kommer ud til alle der har lyst, lige der hvor I er. Det 
kan være på et ældrecenter, en arbejdsplads, en borger-
forening, en herreloge, en flok veninder eller i en helt 
anden sammenhæng.

Vi glæder os til at dele historierne med jer!

Antal deltagere:  Aftales
Varighed:   30 - 60 min.
Sted:    Aftales
Periode:   Hele året

Højtlæsning     Alle

Kontakt: 

Kirsten Jensen

kisj@skivekommune.dk

99 15 70 44



Skive Bibliotek Rykker Ud

Hvad kan du egentlig bruge dit bibliotek til hjemmefra?
Ved du, at du har digital adgang til at:

-  Se film
-  Læse e-bøger
-  Høre lydbøger
-  Læse et hav af magasiner og udenlandske aviser
-  Søge i mange spændende databaser
-  Følge køreteoriprøver, der er opbygget som de rigtige teoriprøver 
 hos politiet

Vi vil så gerne fortælle dig om alt det du kan, når du er oprettet som låner og bo-
siddende i Skive Kommune.

Antal deltagere:  Op til 8 personer
Varighed:   60 min.
Sted:    Aftales
Periode:   Hele året

Dit bibliotek - 
hjemmefra       Alle

Kontakt: 

Charlotte Rosenvinge

chfr@skivekommune.dk

99 15 70 42



Skive Bibliotek Rykker Ud

Guidet fælleslæsning er en fælles litteraturoplevelse. 

Et læsehold mødes med en læseguide fra Skive Bibliotek. Her vil guiden læse en 
novelle og et digt op, som skal danne udgangspunkt for en samtale blandt delta-
gerne. 

Deltagerne kender ikke teksterne på forhånd, og der kræves ingen forudsætninger 
for at kunne deltage. Det eneste, man skal være parat til, er at lytte og tale om sin 
oplevelse af litteraturen.

Antal deltagere:  Fra 4 - 8 personer
Varighed:   Ca. 90 min.
Sted:    Aftales
Periode:   Hele året

Guidet
Fælleslæsning     Alle

Kontakt: 

Ea D. Svendsen

eads@skivekommune.dk

99 15 70 62



Skive Bibliotek Rykker Ud

MED ELLER UDEN GUF

Har I lyst til at samle nogle helt andre bøger op end I plejer? Eller vil I bare gerne 
have forslag til noget, der ligner jeres yndlingsbøger?

Vi kommer gerne med en pose blandede bog-bolcher og inspirerer bredt til jeres 
læsning, men vi kan også præsentere jer for bøger med et bestemt tema: Roman-
tik, krimi/spænding, smalle bøger, bøger bundet til bestemte steder i Danmark 
eller i verden, oplagte læsekreds-bøger, nyere bøger, bibliografier, digte– eller lige 
præcis det I gerne vil høre mere om!

Vi kan også arrangere det, så bøger garneres med bobler og tapas eller andet 
mundgodt (det vil dog betyde et mindre beløb som deltagerne selv skal betale).
I er også velkommen til selv at komme med forslag til en bogcafé med lige præcis 
jeres foretrukne guf.

Antal deltagere:  Aftales men min. 8 personer
Varighed:   30 - 90 min. efter aftale
Sted:    Aftales
Periode:   Hele året

Bogcafé        Alle

Kontakt: 

Ea D. Svendsen

eads@skivekommune.dk

99 15 70 62



Skive Bibliotek Rykker Ud

KRYDRET MED SMAGSPRØVER

De fleste har et forhold til brætspil, godt eller dårligt. Du husker måske hyggen 
ved at sidde i stearinlysets skær i sommerhuset med familien og spille LUDO til 
langt ud på aftentimerne. Eller måske husker du med særlig frustration tilbage på, 
hvordan timerne trak ud i Matador, hvor du runde efter runde blev blanket af, og 
skulle aflevere dine hårdt tjente penge til ejeren af Rådhuspladsen.

I dag er brætspil meget mere end LUDO og Matador. Man kan få hurtige spil, 
samarbejdsspil, komplicerede rollespil og alt indimellem. 

På biblioteket har I mulighed for at gå på opdagelse og 
låne af vores samling, men vi giver jer også mulighed 
for at få besøg af os og få en introduktion til vores 
spiludvalg, naturligvis krydret med smagsprøver 
på spillene!

Vi står klar med hjælp til regler og opsætning, 
så alt I skal, er at hygge jer med jeres næste gode 
brætspilsoplevelse.

Antal deltagere:  Maks. 20 personer
Varighed:   60 - 120 min. efter aftale
Sted:    Aftales
Periode:   Hele året

Brætspil        Alle

Kontakt: 

Charlotte Rosenvinge

chfr@skivekommune.dk

99 15 70 42



Skive Bibliotek Rykker Ud

Bibliotekets bogbus kan være med til at give jeres arrangement/foreningsdag eller 
lign. et litterært pift - og den store, røde bus er altid et skønt indslag og godt blik-
fang.
Ring til os og hør nærmere om mulighederne.

Antal deltagere:  Aftales
Varighed:   Aftales
Sted:    Aftales
Periode:   Hele året

Bogbussen 
rykker ud        Alle

Kontakt: 

Vita Debel

vide@skivekommune.dk

99 15 70 71


