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VÆRD AT VIDE
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Her er Skive Biblioteks katalog over en række forskellige tilbud, som vi 
håber, I vil tage godt imod. 

Alle tilbud er fleksible og gratis, og hvis I ønsker tilbuddet en bestemt 
dag, bestræber vi os på at imødekomme det. Dagen kan afholdes hos jer, i 
bogbussen eller på biblioteket efter aftale.

Kontakt os i god tid. Vi glæder os til at høre fra jer.

Yderligere oplysninger:

• Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041
• Stinne Bæk Nielsen, stbk@skivekommune.dk, 9915 7046

Specielt for institutioner/skoler/SFO’er:

-  Der kan bookes ét tilbud pr. måned
- Det forventes, at en voksen fra stedet deltager 
 i tilbuddet sammen med børnene
- Ved besøg hos jer skal der være et klargjort 
 lokale til rådighed



ROBOTLEG

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

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

- Hvem kan fx få de tre små Ozobot-grise til at undgå ulven, når vi  
 leger “De tre små grise” med Ozobotter? 
- 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.

Målgruppe: 6-10 år
Antal:  Aftales
Varighed: Cirka 30-60 min.
Sted:  SFO eller institution (efter aftale)
Periode: Hele året
Kontakt: Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

4



Målgruppe: 3-9 år
Antal:  Cirka 10 børn (men gerne flere grupper pr. besøg)
Varighed: 20-30 min.
Sted:  Bogbus eller institution/skole/SFO (efter aftale)
Periode: Hele året 
Kontakt: Line Frømann Ehlers, life@skivekommune.dk, 9915 7040

Hvem elsker ikke en god historie? Det gør vi bestemt her på biblioteket, og 
derfor vil vi rigtig gerne dele en historie eller to med jeres børn i børnehaven, 
skolen, SFO’en, spejdergruppen eller hvem der end har lyst. 

Vi fortæller gerne inden for et bestemt emne eller en bestemt genre, men vi 
kan også sagtens selv vælge en historie at tage med. 

Vi glæder os til at læse og fortælle for børnene.

HØJTLÆSNING 
FOR BØRN
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Målgruppe: 3-6 år
Antal:  Cirka 10 børn pr. hold
Varighed: Cirka 30 min.
Sted:  Bogbus eller institution (efter aftale)
Periode: Hele året
Kontakt: Line Frømann Ehlers, life@skivekommune.dk, 9915 7040
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BLIV BOGVOGTER

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 univers. 

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



Målgruppe: 4-6 år
Antal:  15-20 børn
Varighed: 60 min.
Sted:  Institution eller bibliotek (efter aftale)
Periode: Hele året

Kontakt: Pia Wolsgård, piwo@skivekommune.dk, 9915 7031

- 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.

KENDTE SPIL MED 
NYE REGLER
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Målgruppe: Fra 9 år
Antal:  Max. en klasse
Varighed: Afhænger af antal deltagere
Sted:  Foregår på skole/SFO. Hal/Gymnastiksal foretrækkes
Periode: Hele året
Kontakt: Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

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 
vinklen skal være, og hvor meget tryk der skal bruges for at flyve en bestemt 
længde.

BYG DIN EGEN 
RAKET
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Målgruppe: Fra 7 år
Antal:  10-30 børn
Varighed: 90 min.
Sted:   SFO eller efter aftale
Periode: Hele året
Kontakt: Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

LEG MED LEGO
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På biblioteket har vi et udvalg af LEGO tekniksæt med tilhørende lærings- 
aktiviteter.

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.



Målgruppe: Fra 7 år
Antal:  10-30 børn
Varighed: 90 min.
Sted:   SFO, skole eller bibliotek
Periode: Hele året
Kontakt: Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

LEG MED LEGO ART
MACHINES
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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!



TEKSTILTRYK
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Målgruppe: 12-99 år
Antal:  Max.15 personer
Varighed: 2-3 timer
Sted:   Forsamlingshus, fælleslokaler eller lign.
Periode: Hele året
Kontakt: Henrik Viking, hevh@skivekommune.dk, 9915 7053

Vi arbejder æstetisk og kreativt med forskellige trykkeudtryk i forskellige 
stilarter og meget mere. I slutningen af workshoppen får I naturligvis jeres 
færdige tryk med hjem.

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



Målgruppe: 4-6 år
Antal:  Aftales
Varighed: 45 min.
Sted:   Institution, skole eller bibliotek
Periode: Hele året
Kontakt: Kristina Spanggaard, krsp@skivekommune.dk, 
            9915 7034

LEG OG LÆR
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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.



HØJTLÆSNING 
MED ELLER UDEN KRYMMEL

Målgruppe: Alle der har lyst
Antal:  Aftales
Varighed: 30-60 min.
Sted:   Aftales
Periode: Hele året
Kontakt: Christinna Svensson, csve@skivekommune.dk, 9915 7037

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 spæn-
dende, 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 borgerforening, en herreloge, en flok ven-
inder eller i en helt anden sammenhæng. 

Vi glæder os til at dele historierne med jer!
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Målgruppe: Alle der har lyst
Antal:  Op til 8 personer
Varighed: 60 min.
Sted:   Aftales
Periode: Hele året
Kontakt: Charlotte Rosenvinge, chfr@skivekommune.dk, 
  9915 7042

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 bosiddende i Skive Kommune.

DIT BIBLIOTEK 
HJEMMEFRA
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GUIDET  
FÆLLESLÆSNING
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Målgruppe: Alle der har lyst
Antal:  Fra 4-8 personer
Varighed: Ca. 90 min.
Sted:   Aftales
Periode: Hele året
Kontakt: Lene Møldrup Jensen, lmje@skivekommune.dk, 
  9915 7043

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 deltagerne. 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.



Målgruppe: Alle der har lyst
Antal:  Aftales, men minimum 8 personer
Varighed: 30-90 min. efter aftale
Sted:  Aftales
Periode: Hele året
Kontakt: Lene Møldrup Jensen, lmje@skivekommune.dk, 
  9915 7043

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: Romantik, krimi/spænding, smalle bøger, bøger bundet til bestemte 
steder i Danmark eller i verden, oplagte læsekreds-bøger, nyere bøger, bib-
liografier, 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.
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BOGCAFÉ
MED ELER UDEN GUF
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Målgruppe: Alle der har lyst
Antal:  Maks 20 personer
Varighed: 60-120 min. efter aftale
Sted:   Aftales
Periode: Hele året
Kontakt: Charlotte Rosenvinge, chfr@skivekommune.dk, 
  9915 7042

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.

BRÆTSPIL
KRYDRET MED SMAGSPRØVER



BOGBUSSEN
RYKKER UD
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Bibliotekets bogbus kan være med til at give jeres arrangement/forenings-
dag eller lign. et litterært pift - og den store, røde bus er altid et skønt 
indslag og godt blikfang.

Ring til os og hør nærmere om mulighederne.

Målgruppe: Alle der har lyst
Antal:  Aftales
Varighed: Aftales
Sted:   Aftales
Periode: Hele året
Kontakt: Vita Debel, vide@skivekommune.dk, 9915 7071



Brug for mere tid?
Forny dit lån hurtigt og nemt 

i Biblioteket-appen.

BIBLIOTEKET




