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VÆRD AT VIDE

Her er Skive Biblioteks katalog over en række forskellige tilbud, som vi
håber, I vil tage godt imod.
Alle tilbud er fleksible og gratis. De kan afholdes hos jer, på biblioteket eller
i bogbussen efter aftale.
Kontakt os i god tid. Vi glæder os til at høre fra jer.
Yderligere oplysninger:
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041
Matilde Berg Kjeldsen, mabk@skivekommune.dk, 9915 7037

Specielt for institutioner/skoler/SFOér:
-

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
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ROBOTLEG

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

5-12 år
Aftales
Cirka 30-60 min.
Bogbus eller institution (efter aftale)
Hele året
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

I bogbussen bor der nogle forskellige små robotter. Der bor blandt andet en
legesyg Bluebot, en skør Ozobot og en sej Edison robot.
Og de venter bare på at komme ud at lege med børnene i jeres institution/
skole/SFO.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene kan genkende og anvende enkle kodningsmønstre

•

Børnene har viden om kodning

•

Børnene kan programmere digitale produkter
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HØJTLÆSNING
FOR BØRN

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

3-10 år
Cirka 10 børn (men gerne flere grupper pr. besøg)
20-30 min.
Bogbus eller institution/skole/SFO (efter aftale)
Hele året
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.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene styrkes i at sætte teksters tema i relation til egne samt
andres liv

•

Børnene opnår større viden om teksters komposition begyndelse, midte og slutning samt sproglige virkemidler

•

Børnene styrkes i at kunne følge forløbet i en fortælling og lærer
at veksle imellem at ytre sig og lytte via den dialogiske oplæsning
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BLIV BOGVOGTER

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

3-7 år
Cirka 10 børn pr. hold
Cirka 30 min.
Bogbus eller institution (efter aftale)
Hele året
Line Frømann Ehlers, life@skivekommune.dk, 9915 7040

På bogvogterkurset lærer børnene, hvordan man bliver en helt særlig vogter,
som passer godt på bøgerne, så mange forskellige 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!
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KENDTE SPIL MED
NYE REGLER

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:

4-6 år
15-20 børn
60 min.
Bibliotek eller institution (efter aftale)
Hele året

Kontakt:

Pia Wolsgård, piwo@skivekommune.dk, 9915 7041

-

Hvordan kan man lære samarbejde ved at spille billedlotteri?
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.
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BØRNEBOGS-YOGA

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

4-10 år (børnehaver + indskoling)
Cirka 10 børn
30-50 min. Alt efter aldersgruppe
Institution. Kræver et større lokale (efter aftale)
Hele året
Kristina Spanggaard, krsp@skivekommune.dk, 9915 7034

Børneyoga er små oplevelser af stilhed, koncentration og nærvær – en
legende stund på børnenes præmisser.
Vi lever i et samfund, hvor børn oplever en stigende række faktorer, som er
medvirkende til at udløse symptomer på stress. Netop derfor er børneyoga
betydningsfuld, da der fokuseres på ro, at kunne sætte tempoet ned og lukke
ned for ydre stimuli.
Yogaen bliver, alt afhængig af aldersgruppen, leget ind igennem
historiefortællinger og div. yogalege og afsluttes med en afspænding.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene får viden om kroppens grundlæggende
bevægelsesmuligheder

•

Børnene eksperimenter med at spænde og afspænde isolerede
kropsdele

•

Børnene lærer at fastholde balancen i enkle øvelser og får viden
om balancevariationer

•

Børnene bevidstgøres om og kan udtrykke sig om egne kropslige
grænser
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OZOBOT – STYR EN
ROBOT MED
FARVER
Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

8-12 år
Op til 10 børn
Cirka 45 min.
Bogbus eller institution (efter aftale)
Hele året
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

Ozobotter er små skøre og sjove robotter, som kan kodes til fx at følge en
sort streg, som eleven tegner.
Den kan også moonwalke, dreje rundt, køre ekstra stærk og meget mere alt
afhængig af, hvordan eleven koder Ozobotten via farvekoder.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene kan genkende og anvende enkle kodningsmønstre

•

Børnene har viden om kodning

•

Børnene kan programmere digitale produkter
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BYG DIN EGEN
RAKET

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

Fra 9 år
Max. en klasse
Afhænger af antal deltagere
Foregår på skolen. Hal/Gymnastiksal foretrækkes
Hele året
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

Sammen med eleverne bygger vi raketter af materiale 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.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene får viden om undersøgelsesdesign

•

Børnene får viden om modeller til at beskrive teknologi

•

Børnene lærer at gennemføre enkle systematiske undersøgelser

•

Børnene lærer at forholde sig til enkle problemstillinger om
natur og teknologi
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BOOKTALKS FOR
SKOLER

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

1.-9. klasse
En klasse ad gangen
45 min.
På skolen eller på biblioteket
Hele året
Line Frømann Ehlers, life@skivekommune.dk, 9915 7040

Læselysten er i fokus for tiden – og helt med rette! Vi vil rigtig gerne komme
ud og præsentere nogle af alle de spændende, gode, sørgelige, gysende
og kærlige bøger, vi har stående på hylderne og vise børnene bredden i
litteraturen.
Vi kan enten lave en generel booktalk, der passer til årgangen, eller lave en
booktalk om en bestemt genre. Vi kan også sagtens lave en booktalk der
kombinerer både fag- og skønlitteratur. I bestemmer, om vi skal komme ud
på skolen, eller om I vil komme herind på biblioteket.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene inspireres til gode læseoplevelser

•

Børnene præsenteres for forskellig nyere litteratur

•

Børnenes læselyst og forestillingsevne aktiveres

17

LEG MED LEGO

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

Fra 7 år
10-30 børn
90 min.
Efter aftale
Hele året
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

Vi har på biblioteket et udvalg af LEGO klassesæt med tilhørende
læringsaktiviteter, der blandt andet inkluderer LEGO WE-DO, hvor
eleverne får mulighed for at bygge og kode simple robotter ved hjælp af en
iPad app, og de kreative byg selv tegnerobotter LEGO ART MACHINES.
Kontakt os for at høre nærmere om hvilke konkrete forløb, vi har mulighed
for at udbyde til jeres klasse.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene lærer at fremstille egne enkle produkter efter oplæg

•

Børnene drager erfaringer med at afprøve ideer i forhold til
produkters form og funktion

•

Børnene får kendskab til et anderledes tegneredskabs
udtryksmuligheder samt lov til at tegne ud fra ideer og oplevelser
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MUSIKALSK
FORTÆLLESTUE

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:
		

4-7 år
Aftales
45 min.
Institution eller skole
Hele året
Matilde Berg Kjeldsen, mabk@skivekommune.dk,
9915 7037

Musik og bøger gør os glade – og det er skønt at spille, læse og fortælle
sammen. Derfor vil vi synge, spille på små instrumenter og lave en musikalsk
fortælling.
Der er ikke tale om store musikalske udfoldelser, i stedet er der lagt op til
fortælling, sang, leg og medbestemmelse fra børnenes side.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse

•

Børnene kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
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ROBOTFORTÆLLINGER

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:
		

3-7 år
Aftales
45-60 min. alt efter aldersgruppe
Institution eller skole
Hele året
Matilde Berg Kjeldsen, mabk@skivekommune.dk,
9915 7037

På biblioteket har vi robotter, som elsker gode bøger og fortællinger. Derfor
har vi taget en robot med, som gerne vil være vejviser i bøgernes univers.
Sammen hjælpes vi ad med at kode robotten til at køre hen til den fortælling,
som den gerne vil fortælle os.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene kan genkende og anvende enkle kodningsmønstre

•

Børnene har viden om kodning

•

Børnene kan programmere digitale produkter
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TRØJETRYK

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

5.-7. klasse
Max. en klasse
2-3 timer
Skolen
Hele året
Henrik Viking, hevh@skivekommune.dk, 9915 7053

Vi arbejder i dette forløb i forlængelse af billedkunstundervisningen, når
vi får børnene til at reflektere over en klassisk kunststilart gennem t-shirt
design og tryk.
Børnene får med en hands-on tilgang, mulighed for at arbejde digitalt med
deres design, med henblik på folieskæring, der efterfølgende overføres ved
hjælp af en varmepresse til en medbragt t-shirt.
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BOGBUSSEN
KOMMER

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

Børnehaver, skoler og SFO’er
Op til 20
½-3 timer
Bogbus
Hele året
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

Book bogbussen til at komme på faste tidspunkter, så I kan låne og aflevere
bøger og andre materialer. Vi kan lave et lånerkort til institutionen eller
klasselæreren.
Vi kommer også gerne, hvis skolen har læsedag eller emneuge, hvor vi så
kan målrette bussens udvalg af bøger til emneugen.
En anden mulighed er at få bussen ud til en eller flere klasser, hvor vi
fortæller om, hvordan eleverne kan bruge biblioteket/bogbussen, og hvor
vi laver lånerkort til børnene.
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LEG OG LÆR

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:
		

4-7 år
Aftales
45 min.
Bibliotek, institution eller skole
Hele året
Matilde Berg Kjeldsen, mabk@skivekommune.dk,
9915 7037

Bevægelse og leg sætter fart på sproget. Vi lærer tal og bogstaver på en god
og aktiv måde, vi arbejder med genkendelse af bogstaver og tal. Vi bruger
et terningspil til ord og kropsudtryk, som børnene skal ’læse’ og udtrykke Vi udvider ordforrådet og lærer at udtrykke os med ord og krop.
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LÆRINGSMÅL

•

Børnene kan genkende tal og bogstaver

•

Børnene kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg

•

Børnene kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege
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BOGBUSSEN KOMMER TIL
DIT ARRANGEMENT

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

Alle der har lyst
Min. 10 personer
Aftales
Aftales
Hele året
Bent Petersen, bped@skivekommune.dk, 9915 7041

Mangler du en aktivitet til en sportsfest, en skolefest, et forældremøde, en
byfest eller lignende, så kommer bogbussen hellere end gerne på et festligt
besøg – også i weekenden.
Vi kan blandt andet tilbyde følgende aktiviteter for børn:
Ansigtsmaling
Skattejagt i og omkring bogbussen
Robotleg
Lav dine egne badges
Højtlæsning
Kreative forløb
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HØJTLÆSNING
FOR VOKSNE

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

Alle der har lyst
Aftales
30-60 min.
Aftales
Hele året
Line Frømann Ehlers, life@skivekommune.dk, 9915 7040

Hvem elsker ikke en god historie? Det gør jeres bibliotekar i hvert fald, og
vi vil rigtig gerne dele en god historie med jer! Det kan være en bestemt
historie, I kunne tænke jer at få læst op, eller en bestemt genre – eller også
finder vi bare en rigtig god historie at tage med ud.
Vi kommer ud til alle der har lyst, lige meget om det er på et ældrecenter,
på en arbejdsplads, i borgerforeningen, en flok veninder der samles eller i
en helt anden sammenhæng. En god historie kan samle mange mennesker!
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SIKKER PÅ
NETTET

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

Voksne
Minimum 10 personer
Ca. 2 timer
Aftales
Hele året
Charlotte Rosenvinge, chfr@skivekommune.dk, 9915 7042

Bliv klædt på til:
-
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at undgå at blive fuppet når du handler på nettet.
at spotte svindelnumrene på nettet, sms og telefonopkald
at vælge sikre kodeord og holde din mobil, tablet og PC opdateret

DIT DIGITALE
BIBLIOTEK

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted: 		
Periode:
Kontakt:

Alle der har lyst
Op til 8 personer
60 min.
Aftales
Hele året
Lene Møldrup Jensen, lmje@skivekommune.dk, 9915 7043

Hvad kan du egentlig bruge dit bibliotek til? Vidste du, at du kan streame
film med dit lånerkort?
Og at du kan læse e-bøger på iPad’en eller låne en god lydbog til bilen på
ereolen.dk? Vi vil så gerne fortælle dig om alt det, du kan med et lånerkort!
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GUIDET
FÆLLESLÆSNING

Målgruppe:
Voksne
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 (4-8
personer) 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.
I kan læse mere om guidet fælleslæsning på:
www.laeseforeningen.dk/om-guidet-flleslsning
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BOGCAFÉ

Målgruppe:
Antal:		
Varighed:
Sted:		
Periode:
Kontakt:

Alle der har lyst
Aftales, men minimum 8 personer
60-90 min. efter aftale
Aftales
Hele året
Line Frømann Ehlers, life@skivekommune.dk, 9915 7040

Vi kommer gerne ud til jer til en snak om nyere bøger, forfattere, krimier,
børnelitteratur, noveller, eller hvad der end interesserer jer. Vi aftaler i
fællesskab, hvad I har lyst til at høre om.
Så er I en flok, der har lyst til en hyggelig stund i litteraturens tegn, så
kontakt os endelig!
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BIBLIOTEKET

Brug for mere tid?
Forny dit lån hurtigt og nemt
i Biblioteket-appen.

