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indskoling

Hej med dig!
Her på Skive Bibliotek vil vi gerne slå et slag for litteraturen, for læringen
og ikke mindst for den gode oplevelse. Derfor har vi her sammensat et
katalog til jer som lærere, som I kan bruge i jeres arbejde med eleverne.
Biblioteket har selvfølgelig rammerne til at byde jer velkommen hos os til
spændende, lærerige forløb – men vi kommer naturligvis også gerne ud
på skolen til jer, hvis I har lyst til det.
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indskoling

bogvogterkursus

04

På bogvogterkurset lærer børnene igennem samtale, hvordan man bliver en
vogter der passer godt på bøgerne, så mange børn kan få glæde af bøgernes
fortællende univers. Vi gennemgår hvad en bog er for en størrelse, hvordan
man behandler en bog, og måske særligt hvordan man IKKE behandler en
bog.
Kurset slutter naturligvis med, at hvert barn får et diplom som bevis på, at
de nu er ægte bogvogtere.

0. klassetrin
1 klasse ad gangen - gerne delt i to hold
30 min
Hos jer - eller på biblioteket
At øge kendskabet til bogen som
medie og behandlingen af den. Vi
øver desuden vekslen mellem lytning
og ytring
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børnebogsyoga
Giv dine elever et pusterum og lad dem stifte bekendtskab med kropsaktiviteter,
der styrker kroppen og øger velvære, vejrtrækning og kropsbevidsthed. Til børnebogsyoga afprøves yogalege, højtlæsning samt rim og remser ved hjælp af nogle
af de materialer, der findes på biblioteket. Eleverne eksperimenterer med at skabe
fortællinger med kroppen og afslutter lektionen med en rolig afspændingsøvelse.

0.- 3. klassetrin
1 klasse ad gangen
45 min
Hos jer - eller på biblioteket
OBS: Børnebogsyoga kræver et større, aflukket lokale, hvor alle kan bevæge sig og gerne
et skridsikkert underlag til hver elev i klassen
At børnene stifter bekendtskab med øvelser,
der skaber ro og hjælper til at sætte tempoet
ned samt eksperimenterer med leg og historiefortælling med kroppen
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biblioteksbingo

Kender din klasse til de mange forskellige genrer og deres placering i børnebiblioteket?
Hvis ikke, inviterer vi eleverne til en omgang biblioteksbanko. Eleverne
inddeles i små grupper, som får udleveret en bankoplade. Herefter skal
grupperne på jagt efter de rigtige billeder af børnebiblioteket og indsamle
bogstaver, som repræsenterer hver kategori i børnebiblioteket. Til slut skal
de indsamlede bogstaver pusles sammen til et hemmeligt kodeord.

0.- 2. klassetrin
1 klasse ad gangen

45 min

Foregår på 1. sal i børnebiblioteket.
At give eleverne kendskab
til forskellige genrer og en
indsigt i hvor de forskellige
materialer er placeret i børnebiblioteket
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kend dit bibliotek

med Ole Lund Kirkegaard

Bliv skarpere på de største værker af Ole Lund Kirkegaard samt bibliotekets materialesamling, når vi tager klassen på en rejse i Ole Lund Kirkegaards forfatterskab.
Inddelt i små grupper og udstyret med bibliotekets iPads, føres eleverne rundt
på børnebiblioteket og stifter nærmere bekendtskab med de mange materialer og
muligheder, der findes på biblioteket. Imens løser de forskellige opgaver i værker
af den kendte forfatter. Vi slutter af med at læse et uddrag højt fra et af forfatterens
værker.
Eleverne kan efterfølgende få lavet eget lånerkort, så de selv kan låne materialer
med hjem. Aftal nærmere med biblioteket ved tilmelding.

3. klassetrin
1 klasse ad gangen
60 min (herefter mulighed for at gå på
opdagelse i biblioteket og spise madpakker)
På biblioteket
At møde biblioteket som et spændende og
vedkommende sted, stifte bekendtskab med
bibliotekets mange tilbud samt understøtte
elevernes læselyst i mødet med udvalgte
tekster
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bogvenner
Skal der sparkes gang i elevernes læselyst? Eller vil I gerne inspireres til nyt
læsestof? Så prøv en omgang bogvenner, hvor eleverne skal møde en masse
bøger, og forhåbentligt få “nye bogvenner”. Efter en kort intro og præsentation af de udvalgte bøger, der selvfølgelig passer til “dine” børn i 3. klasse og
deres læsetrin, skal eleverne selv rundt og lære bøgerne lidt bedre at kende.
Udstyret med et skema, kommer eleverne til at vurdere mindst 6 forskellige
titler indenfor forskellige genrer. Ofte opdager eleven at en bog har mere at
byde på end indtrykket ved første øjekast.
Besøget afsluttes med en fælles snak om bøger og læsning.
Et fedt stemningsbillede

3. klassetrin
Max 3 klasser ad gangen - de deles i hold
60 min.
Hos jer - eller på biblioteket
At skabe læselyst og læseglæde, inspirere eleverne til gode læseoplevelser og præsentere
dem for ny, alderssvarende skøn- og faglitteratur. Samt at give kendskab til genrebetegnelser
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mellemtrin

kend dit bibliotek

med Kenneth Bøgh Andersen

Bliv skarpere på de største værker af Kenneth Bøgh Andersen samt bibliotekets
materialesamling, når vi tager klassen på en rejse i Kenneth Bøgh Andersens forfatterskab.
Inddelt i små grupper og udstyret med bibliotekets iPads, føres eleverne rundt
på børnebiblioteket og stifter nærmere bekendtskab med de mange materialer og
muligheder, der findes på biblioteket. Imens løser de forskellige opgaver i værker
af den kendte forfatter. Vi slutter af med at læse et uddrag højt fra et af forfatterens
værker.
Eleverne kan efterfølgende få lavet eget lånerkort, så de selv kan låne materialer
med hjem. Aftal nærmere med biblioteket ved tilmelding.

4. - 6. klassetrin
1 klasse ad gangen
60 min

På biblioteket
At møde biblioteket som et spændende og
vedkommende sted, stifte bekendtskab med
bibliotekets mange tilbud samt understøtte
elevernes læselyst i mødet med udvalgte
tekster
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guidet fælleslæsning

- historier under huden

Få historier under huden med guidet fælleslæsning - en særlig oplevelse,
hvor der veksles mellem højtlæsning og samtale. En gruppe (max 12 elever)
mødes med en læseguide fra Skive Bibliotek.
Her vil guiden læse en novelle og et digt op, som danner udgangspunkt for
en samtale blandt eleverne. Når vi taler om litteraturen, er der ikke noget
”rigtigt svar”. ALT, hvad teksten får os til at tænke på eller føle, er velkomment og både tekster samt samtalerne giver os oplevelser og indblik i andre
menneskers liv og tanker. Deltagerne kender ikke teksterne på forhånd, og
der kræves ingen særlige læsefærdigheder for at kunne deltage. Ofte bliver
både handling og de fiktive karakterer diskuteret, og vi taler om, hvad der
videre sker i historien. Andre gange taler vi om sproget, beskrivelser af
steder og stemninger, følelser og associationer.
Da guidet fælleslæsning kræver en forholdsvis lille gruppe anbefaler vi at
dele klassen i to hold og evt. booke et af vores andre tilbud samtidig.

4. - 6. klassetrin
Max 12 elever ad gangen
60 - 90 min
Hos jer - eller på biblioteket
Krav: Et separat, aflukket lokale, hvor læseguiden fra biblioteket har mulighed for at gøre
klar ca. 15 min før eleverne dukker op
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At eleverne har viden om at læse på, mellem og
bag linjerne, kan foretage flertydige fortolkninger og vurdere teksters udsagn og kvalitet

bogvenner
Skal der sparkes gang i elevernes læselyst? Eller vil I gerne inspireres til nyt
læsestof? Så prøv en omgang Bogvenner, hvor eleverne skal møde en masse
bøger, og forhåbentligt få “nye bogvenner”. Efter en kort intro og præsentation af de udvalgte bøger, der selvfølgelig passer til elevernes alder og læsetrin, skal eleverne selv rundt og gå på opdagelse i bøgerne. Udstyret med
et skema, kommer eleverne til at vurdere mindst 6 forskellige titler indenfor
forskellige genrer. Ofte opdager eleven at en bog har mere at byde på end
indtrykket ved første øjekast.
Besøget afsluttes med en fælles snak om bøger og læsning.

4. - 6. klassetrin
Max 3 klasser ad gangen - de deles i hold
60 min
Hos jer - eller på biblioteket
At inspirere eleverne til gode læseoplevelser
og præsentere dem for ny, alderssvarende
skøn- og faglitteratur. Derudover kendskab til
genrebetegnelser
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litteratur og 3d-print

Med udgangspunkt i tekst og billeder inspireres eleverne til at skabe deres egen tredimensionelle figur i programmet Tinkercad. De lærer hvordan
man bruger softwaren til at skabe en model, der slutteligt 3d-printes. Forløbet tager sig udgangspunkt i de smukke symmetriske former som snekrystaller har. Her er flere fagligheder i spil når der arbejdes med 3d-print,
som f.eks. matematik i form af den symmetriske opbygning, håndværk og
design i den kreative fortolkning af formen og dansk i fortolkningen af den
litterære inspiration.
Eleverne/skolen skal selv medbringe laptops.
4. - 6. klassetrin
1 klasse ad gangen

Opfinderiet på hovedbiblioteket.

90 min

Lære eleverne at skabe en
3d-printet figur ud fra litterær inspiration.
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skab skriveglæde
med figurdigte
Prøv en helt anderledes måde at arbejde med digte på, når vi leger med ordene og laver figurdigte formet som fugle.
I skal i klassen på forhånd arbejde med at finde særlige ord, lave sanseanalyse og finde fakta. Herefter kobles I sammen med en bibliotekar, der hjælper
jer med selve udformningen af fugledigtene.
Workshoppen er lavet med baggrund i Karen Filskovs digtsamling ”Det
sner med fjer”, hvor alle digte netop er formet som forskellige slags fugle.
Workshoppen kan både bruges i danskfaget, men kan også kobles med naturfag som et tværfagligt forløb.

4. - 6. klassetrin
Max 3 klasser ad gangen - de deles i hold
90 min
Hos jer - eller på biblioteket
At inspirere eleverne til gode lyrikoplevelser
og præsentere dem for en kreativ skriveprocess
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udskoling

guidet fælleslæsning
- historier under huden
Få historier under huden med guidet fælleslæsning - en særlig oplevelse,
hvor der veksles mellem højtlæsning og samtale. En gruppe (max 12 elever)
mødes med en læseguide fra Skive Bibliotek. Her vil guiden læse en novelle
og et digt op, som danner udgangspunkt for en samtale blandt eleverne.
Når vi taler om litteraturen, er der ikke noget ”rigtigt svar”. ALT, hvad
teksten får os til at tænke på eller føle, er velkomment og både tekster samt
samtalerne giver os oplevelser og indblik i andre menneskers liv og tanker.
Deltagerne kender ikke teksterne på forhånd, og der kræves ingen særlige
læsefærdigheder for at kunne deltage. Ofte bliver både handling og de fiktive karakterer diskuteret, og vi taler om, hvad der videre sker i historien.
Andre gange taler vi om sproget, beskrivelser af steder og stemninger, følelser og associationer.
Da guidet fælleslæsning kræver en forholdsvis lille gruppe anbefaler vi at
dele klassen i to hold og evt. booke et af vores andre tilbud samtidig

7. - 9. klassetrin
Max 12 elever ad gangen
60 - 90 min
Hos jer - eller på biblioteket
Krav: et separat, aflukket lokale,
hvor læseguiden fra biblioteket har
mulighed for at gøre klar ca. 15 min
før eleverne dukker op
At eleverne har viden om at læse på,
mellem og bag linjerne, kan foretage
flertydige fortolkninger og vurdere
teksters udsagn og kvalitet
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kickstart din opgave

Vi giver et crashkursus i, hvordan eleverne bedst søger relevant information
i forbindelse med opgaveskrivning. Vi kigger på søgning i bibliotekets
database og andre relevante steder som Faktalink og Forfatterweb. Samtidig
kigger vi også på, hvordan man forholder sig kildekritisk til informationer,
man har fundet på nettet.

7. - 9. klassetrin
1 klasse ad gangen
Ca. 45 min
Hos jer - eller på biblioteket.
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Eleverne får kendskab til søgeteknikker,
-strategier og -værktøjer

kend dit bibliotek

med Sarah Engell

Bliv skarpere på de største værker af Sarah Engell samt bibliotekets materialesamling, når vi tager klassen på en rejse i hendes forfatterskab.
Inddelt i små grupper og udstyret med bibliotekets iPads, føres eleverne rundt
på børnebiblioteket og stifter nærmere bekendtskab med de mange materialer og
muligheder, der findes på biblioteket. Imens løser de forskellige opgaver i værker
af den anerkendte YA-forfatter. Vi slutter af med at læse et uddrag højt fra et af
hendes værker.
Eleverne kan efterfølgende få lavet eget lånerkort, så de selv kan låne materialer
med hjem. Aftal nærmere med biblioteket ved tilmelding.

7. - 9. klassetrin
1 klasse ad gangen
60 min (herefter mulighed for at gå på opdagelse i biblioteket og spise madpakker)
På biblioteket
At møde biblioteket som et spændende og
vedkommende sted, stifte bekendtskab med
bibliotekets mange tilbud samt understøtte
elevernes læselyst i mødet med udvalgte
tekster
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litteratur og 3d-print

speeddating med bøger
Mangler dine elever idéer og inspiration til nyt læsestof? Eller skal de sparkes i gang med læsningen? Så laver vi en speeddating med bøger målrettet
dine elevers alder og læsetrin.
Vi sørger for at der er et bredt udvalg i både genrer og sværhedsgrad. Efter
en kort introduktion til de bøger vi har valgt at vise, skal eleverne selv på
banen og “date” en masse bøger og rate dem på kort tid.
Efter book-dating tager vi en fælles snak om bøgerne, og vores erfaring er at
flere elever er klar til en “second date” med flere af titlerne.

7. - 9. klassetrin
Max 3 klasser ad gangen - de deles i hold

Med udgangspunkt i uddrag fra Snedronningen af H.C. Andersen inspireres eleverne til at skabe deres egen tredimensionelle figur i programmet
Tinkercad. De lærer hvordan man bruger softwaren til at skabe en model, der slutteligt 3d-printes. Forløbet tager sig udgangspunkt i teksten om
Snedronningen og de smukke symmetriske former som snekrystaller har.
Her er flere fagligheder i spil når der arbejdes med 3d-print, som f.eks. matematik i form af den symmetriske opbygning, håndværk og design i den
kreative fortolkning af formen og dansk i fortolkningen af den litterære
inspiration.

60 min
Hos jer - eller på biblioteket
At inspirere eleverne til gode læseoplevelser
og præsentere dem for ny, alderssvarende
skøn- og faglitteratur. Derudover kendskab til
genrebetegnelser

Eleverne/skolen skal selv medbringe laptops.
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7. - 9. klasstrin
1 klasse ad gangen

Lokationen afhænger af
teksten

45 min

Lære eleverne at skabe en
3d-printet figur ud fra litterær inspiration.

booktrailers
Hvordan bliver I ægte Bookbusters? I sælger bøgerne ved at lave mega gode
booktrailers, selvfølgelig! Vi genfortæller bøger (UDEN SPOILERS!) og laver fede, dynamiske trailers vha. tegninger, billeder, ipads og elevernes egne
telefoner. Til sidst viser vi dem til hinanden. Eleverne får lov til at dykke
ned i hvad det essentielle i hver fortælling er, og vi taler om hvordan man
kan vække nysgerrighed og læselyst i andre uden at afsløre for meget. En
kreativ og hands-on workshop med masser af gode pointer, der kan arbejdes videre med i undervisningen efterfølgende.

7. - 9. klassetrin
Max 1 klasse ad gangen
90 min
Hos jer - eller på biblioteket
At give eleverne værktøjer til at analysere bøger gennem videoredigering og samarbejde.
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øvrige
tilbud

bestil emnekasser
Alle klassetrin

Hvis klassen står overfor en emneuge, eller bare skal arbejde i dybden
med et givent tema, så hjælper vi gerne med at finde litteratur til jer.
Vi gennemgår vores hylder for relevant materiale og pakker en kasse til jer,
som supplement til materialerne på jeres skolebibliotek. Det er derfor
vigtigt, at du skriver til os, hvilket emne I skal arbejde med.

udstil på biblioteket
Alle klassetrin

På biblioteket har vi udstillinger året rundt, og vi udstiller også meget gerne
jeres ting. Det kan være eleverne har arbejdet med et forløb, hvor det endelige resultat er nogle fine værker eller produkter, som I gerne vil vise frem.

36

Udstillingen sker på eget ansvar, og vi forventer, at I er med til at sætte den
op/tage den ned. Kontakt os gerne for at høre nærmere om vores udstillingsfaciliteter.
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sprogfitness
0. klasse

Der bliver løbet, sunget, hoppet og alt derimellem, når vi sammen dyrker
sprogfitness. Det er leg med ord og krop, som gør eleverne klogere på sprog.
Vi mødes i det fri, hvor vi sammen leger os gennem alfabetet, rim, stavning
og lignende, mens vi får røde kinder.
Alle skoler vil hvert år modtage en invitation.

Start maj
Afsæt en hel formiddag

Sted: Se invitation
OBS: Kræver tilmelding

smart parat svar
6. klasse

Eleverne får rig mulighed for at teste deres paratviden og holdånd, når de
deltager i den landsdækkende læse- og vidensquiz, Smart Parat Svar. Hver
klasse stiller med et hold på fem deltagere, der i den indledende runde skal
dyste mod andre 6. klasses elever fra kommunen. Måske er det jeres klasse
som stryger videre til den regionale runde og måske endda lander i den
landsdækkende finale?
Alle skoler vil hvert år modtage en invitation.
Start december
Afsæt en hel dag
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På biblioteket
OBS: Kræver tilmelding
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sommerbogen
0. - 9. klasse

Skal dine elever være med i Danmarks største læsekonkurrence for børn og
unge? På baggrund af et udfordringsark motiveres de til at dele deres suverænt sjoveste og bedste læseoplevelser i løbet af sommerferien. Samtidig er
der mulighed for at deltage i fede konkurrencer - både lokalt og nationalt.
Alle skoler vil hvert år modtage en invitation. Vær dog opmærksom på, at
Sommerbogens udfordringer skal løses i elevernes sommerferie og derfor
reelt foregår udenfor skoleregi.

Juni - august

vinterbogen
1. - 6. klasse

Sæt læsning og læsefællesskaber på skoleskemaet, og deltag i den nationale
skolekonkurrence. Eleverne skal, på både traditionel og mere kreativ vis,
aktivt formidle deres læseoplevelser til resten af klassen, og har derved
mulighed for at deltage i den landsdækkende konkurrence om skolebesøg
af en kendt forfatter/illustrator.
Alle skoler vil hvert år modtage en invitation.

Januar - februar

På skolen
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Hjemme / i ferien

besøg biblioteket

med din modtagerklasse

Lær biblioteket at kende både som et sted man kan bruge i fritiden, og
som et sted man kan få hjælp til at finde informationer i forbindelse med
opgaver i skolen. Besøgets indhold tilpasses aldersgruppen og tilrettelægges
sammen med dig som lærer. Der vil blive taget hensyn til elevernes danskkundskaber, og der vil blive lagt vægt på dialog og visuel formidling.
Eleverne kan efterfølgende få lavet eget lånerkort, så de selv kan låne materialer med hjem. Aftal nærmere med biblioteket ved tilmelding.

Modtagerklasser
1 klasse ad gangen
1 time (der er mulighed for at blive på biblioteket efter gennemgangen og evt. spise madpakker)
På biblioteket

At eleverne skal møde biblioteket
som et spændende og vedkommende sted, og stifte bekendtskab med
bibliotekets mange tilbud
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