LUK OP FOR BI
BLIOTEKETS
SKOLETILBUD 2
017-18

Velkommen til Bibliotekets
skoletilbud 2017-18
Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen.
Vi har rammerne, fagligheden og ressourcerne til at byde ind med
forløb, som understøtter jeres undervisning og idéerne om den åbne
skole. I dette katalog er der en palet af tilbud, så I nemt og hurtigt kan
danne jer et overblik over, hvad vi kan tilbyde jeres klasser, og som
kan støtte op om folkeskolens fælles mål.
I de forskellige tilbud lægger vi bl.a. vægt på læselyst og frilæsning, informationssøgning, læringsspil, søgeteknikker og opgaveproces. Flere
af tilbuddene kan med fordel kombineres i forløb.
Har du spørgsmål til kataloget eller idéer til andre tilbud, må du meget
gerne kontakte:
Anna Margrethe Nygaard Skov
Publikumschef, Fredericia Bibliotek
anna.skov@fredericia.dk
7210 6815 | 2294 1485
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Booking

Få besøg af os

Booking af en aktivitet skal ske
senest en måned før ønsket besøg.
Booking foregår efter først-til-mølle
princippet. Send en mail til kontaktpersonen under det enkelte tilbud.

Vi kommer gerne og fortæller mere om
vores tilbud. Så kan du også forhåndsbooke aktiviteter til dine klasser.
Kontakt din PLUC der kan arrangere
et besøg på skolen, hvis I er nok, der
ønsker det.

0. klasse

Morgengry
Klassetrin:

0. klasse

Indhold:

Højtlæsning i morgengryet i november måned.
I november ligger Nordisk Biblioteksuge, som markeres med en fælles nordisk tradition med højtlæsning af en udvalgt nordisk børnebogs fortælling. I år
er temaet ‘Øer i Norden’.

Tid:

November

Sted:

Jeres skole

Varighed:

½ time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen

Kontakt:

Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

Omverdensforståelse
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Fortælling

Sproglig bevidsthed
Lytteforståelse

Læseudvikling

Klassetrin:

0.-3. klasse

Indhold:

Biblioteksbesøg med vægt på at styrke børnenes lyst
til at læse og give dem indblik i bibliotekets mange
tilbud. Vi præsenterer de mange spændende materialer og aktivitetsmuligheder tilpasset aldersgruppen.

Sted:

Fredericia Bibliotek

Varighed:

1 time

Info:

Børnene skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal have
lavet lånerkort.
Kan med fordel kombineres med et af de andre tilbud i kataloget.

Kontakt:

Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

Biblioteksbrug
Alsidig udvikling

0.-3. klasse

Besøg biblioteket

Omverdensforståelse
Læseudvikling

Læselyst
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Fredericia Bibliotek inviterer alle 7-14 årige børn til
at deltage i Sommerbogen. Vi hjælper også gerne
med at finde gode læseoplevelser til ferien. Der er
præmier til alle, som deltager i Sommerbogen med
mindst tre anmeldelser.
Sommerbogen er børnebibliotekernes læsekampagne hvor børn over hele landet læser og anmelder bøger på Biblo.dk i deres sommerferie.
Danmarks største læsekonkurrence starter den 16.
juni og varer til den 26. august.

Vind et forfatterbesøg til klassen
Sommerbogens skolekonkurrence er for 1.-6. klassetrin og præmien er et besøg i klassen
af en sej forfatter. Vinderne bliver de tre klasser, der har lavet flest anmeldelser. Der kåres
en vinder blandt 1.-2. klasser, én blandt 3.-4. klasser og én blandt 5.-6. klasser.
Se mere om Sommerbogen på biblo.dk

Klassetrin:

1.-2. klasse

Indhold:

Tips til letlæsningsbøgerne. Bestil en booktalk hvor
vi fortæller om forskellige serier, fagbøger og muligheden for at lytte til historier.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

1 time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen

Kontakt:

Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

Læseudvikling
Omverdensforståelse

1.-2. klasse

Læs løs af lette bøger

Tekstforståelse

Sprogforståelse

Lette tekster
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3.-5. klasse

Læs løs for nysgerrige børn
Klassetrin:

3.-5. klasse

Indhold:

Vi kommer ud på skolen og præsenterer spændende
fagbøger. Vi tydeliggør forskellen på skøn- og faglitteratur og uddyber hvordan børnene kan bruge
fagbøger i opgaveskrivning. Desuden inspirerer vi
børnene til faglitterær læsning, og giver bud på nye
og hotte bøger til frilæsning.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

1 time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen

Kontakt:

Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

Faglig læsning
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Materialeforståelse

Tekstkundskab
Læselyst

Frilæsning

Klassetrin:

3.-5. klasse

Indhold:

Vi kommer ud på skolen og præsenterer spændende
bøger. Vi inspirerer børnene til mere læsning, og
giver bud på nye og gode bøger til frilæsning.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

1 time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen

Kontakt:

Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

Inspiration
Inferens

3.-5. klasse

Spark læselysten i gang

Læseoplevelser
Fiktion

Læseforståelse
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3.-9. klasse

SøgSmart
Klassetrin:

3.-9. klasse

Indhold:

Vi præsenterer og viser hvordan man kan bruge
SøgSmart, som er et digitalt og interaktivt værktøj,
der giver eleverne en metodisk tilgang til informationssøgning og kildekritik.
Eleverne bliver i stand til at arbejde reflekteret med
søgeprocesser og relevansvurdering.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

1½ time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen.
Vi har brug for projektor og adgang til internet.
Børnene skal bruge UNI-login.
I skal på forhånd have accepteret dataaftale fra
Gentofte Bibliotek. Tal med den IT-ansvarlige eller
kontakt os.

Kontakt:

Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

Informationskompetence
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Digital dannelse

Relevansvurdering

Kildekritik
Søgeprocesser

4. klasse

BIBgame
Klassetrin:

4. klasse

Indhold:

Med udgangspunkt i læringsspillet BIBgame styrker
vi børnenes søgekompetencer og evne til at bruge
bibliotekssystemet. BIBgame er en klassisk spiltype,
hvor spilleren bevæger sig rundt i en labyrint og
konstant møder nye opgaver, der skal løses. Man
samler point i form af guldmønter, alt efter om opgaven løses rigtigt eller forkert, og mønter kan bruges til at købe ting, der er anvendelige i spillets
univers. BIBgame kan spilles alene eller i grupper.

Sted:

Fredericia Bibliotek

Varighed:

2 timer

Info:

Børnene skal medbringe UNI-login samt smartphone
eller tablet med mulighed for at installere apps. Hent
gerne app’en på forhånd.

Kontakt:

Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

Læringsspil
Bibliotekssystemer

Søgekompetencer

Relevansvurdering

Gamification
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4. klasse

Videnspatruljen for nysgerrige
børn
Klassetrin:

4. klasse

Indhold:

‘Videnspatruljen’ vækker børnenes læseglæde og
lyst til viden. Vi har fokus på læsning af faglitteratur, og skærper børnenes kildekristiske sans
med oplevelser og eksperimenter. Vælg mellem
følgende emner: Krig - Sport - Naturkatastrofer Politik - Lande - Bygninger og arkitektur

Sted:

Jeres skole eller Fredericia Bibliotek

Varighed:

1½ time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen. Ved emner med
eksperimenter skal der være adgang til vand og
mulighed for afdækning.
Vi skal bruge projektor og adgang til internet.

Kontakt:

Mai-Britt Dreier Jensen
mai-britt.jensen@fredericia.dk
7210 6829 | 2294 0359

Omverdensforståelse
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Undersøgelser

Eksperimenter

Fakta

4.-6. klasse

Besøg biblioteket
Klassetrin:

4.-6. klasse

Indhold:

Biblioteksbesøg med vægt på at styrke børnenes lyst
til at læse og give dem indblik i bibliotekets mange
tilbud. Vi præsenterer de mange spændende materialer og aktivitetsmuligheder tilpasset aldersgruppen.

Sted:

Fredericia Bibliotek

Varighed:

1½ time

Info:

Børnene skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal have
lavet lånerkort. Kan med fordel kombineres med et
af de andre tilbud i kataloget.

Kontakt:

Anni Jensen
anni.jensen1@fredericia.dk
7210 6832 | 2294 0322

Genreforståelse
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Oplevelser

Biblioteksbrug

Inspiration
Læselyst

Klassetrin:

4.-10. klasse

Indhold:

Vi kommer ud på skolen og fortæller om en af de
forfattere, I arbejder med som værklæsning i klassen. Forfattersnakken kan kombineres med en
introduktion til Forfatterweb.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

1 time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen.
Forfatter aftales ved booking. Vi skal bruge projektor
og adgang til internet.

Kontakt:

Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

Forfatterportrætter
Kildekritisk opmærksomhed

4.-10. klasse

Forfattersnak

Litteraturhistorie
Tekstforståelse
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Fredericia Læser Dagen løber af stablen
tirsdag den 12. september. Formålet
med dagen er at sætte fokus på læsning, at få flere i alle aldersgrupper til at
læse eller læse mere.
Biblioteket står selv bag mange af arrangementerne og aktiviteterne, men vi
har også allieret os med en række institutioner, som med glæde har kastet sig
ind i arbejdet.
Der vil være aktiviteter hele dagen, og vi
kan allerede nu løfte sløret for et par af
de ting, der kommer til at ske:

Godnitte Godnatte koncert
Trine Mynster byder velkommen til
en koncert med sange til at drømme
sig væk i, sange til at slappe af til
og sange til at mærke nærvær og
varme med dem du holder af.
Fra 3 år.
2. sal // kl. 18:30-19:00 // Gratis

Hvad er min rolle som voksen i
barnets sproglige udvikling?
Foredrag ved lektor Irene Salling
Kristensen fra VIA, Holstebro. Hendes udgangspunkt er, at sprogarbejdet skal være meningsfuldt for
barnet, og at det skal være aktivt
deltagende for at det nytter.
3. sal // kl. kl.19:00-21:00 // 80 kr.

Klassetrin:

5.-6. klasse

Indhold:

Vi har fokus på digital dannelse, kildekritik og
søgestrategier. Børnene lærer om fordele og ulemper
ved Google og Wikipedia, og lærer hvordan de med
kritisk sans kan bruge nettet i deres informationssøgning. Børnene introduceres også til informationssøgning på biblioteks hjemmeside og lærer, hvordan
en god søgestrategi kan gøre resultatet meget
bedre.

Sted:

Jeres skole eller Fredericia Bibliotek

Varighed:

1½ time

Info:

Temaer/emner aftales ved booking.
Vi skal bruge projektor og adgang til internet.

Kontakt:

Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

Søgeteknikker
Webetik

5.-6. klasse

Find svaret

Digitale kompetencer

Analyserende modtager
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Klassetrin:

5.-6. klasse

Indhold:

Vi har udarbejdet en liste med 14 BIBHITS: bøger
som skal styrke børnenes lyst til at læse og give
dem kendskab til mere af den nyere danske børnelitteratur, der er oppe i tiden og skrevet af nye,
dygtige forfattere.
Hvis alle elever i en klasse læser mindst én bog hver
fra BIBHITS-listen, udløser det en kagemand til klassen. Den kommer vi ud og afleverer sammen med et
BIBHITS-læsediplom.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

I løbet af skoleåret 2017-18

Info:

Klasselærer/dansklærer er tovholder på, at alle i
klassen får læst mindst én bog fra listen.
Biblioteket hjælper gerne med at skaffe bøger - dog
ikke i klassesæt.
Der er også mulighed for, at vi laver en booktalk
med klassen ved præmieoverrækkelsen.

Kontakt:

Anni Jensen
anni.jensen1@fredericia.dk
7210 6832 | 2294 0322

Læselyst
Skønlitteratur

5.-6. klasse

BIBHITS

Inspiration

Dansk litteratur
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5.-6. klasse

Det hemmelige bibliotek
Klassetrin:

5.-6. klasse

Indhold:

Med udgangspunkt i mobilspillet ‘Det hemmelige
bibliotek’ sætter vi fokus på søgeteknikker og læseforståelse. Som agent for ‘Det hemmelige bibliotek’
løser børnene forskellige missioner på tid og bruger
bibliotekets tilbud til at finde svarene.

Sted:

Fredericia Bibliotek

Varighed:

1½ time

Info:

Børnene skal medbringe UNI-login samt smartphone
eller tablet med mulighed for at installere apps.
Hent gerne app’en på forhånd.

Kontakt:

Anni Jensen
anni.jensen1@fredericia.dk
7210 6832 | 2294 0322

Gamification
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Læseforståelse

Søgeteknikker
Biblioteksbrug

6. klasse

Smart - Parat - Svar
Klassetrin:

6. klasse

Indhold:

Vær med til at dyste på paratviden om skønlitteratur,
faglitteratur og aktuelle emner i den landsdækkende
konkurrence “Smart-Parat-Svar”. Det er ikke en
individuel quiz, men en holdkonkurrence med 5
deltagere fra hver klasse, der supplerer hinanden og
samarbejder om at finde de rigtige svar.

Tilmelding:

Senest den 29. september til Anni Jensen.

Tid:

7. december 2017, om formiddagen.

Sted:

Fastlægges endeligt når vi kender deltagerantallet.

Info:

Vinderholdet går videre til de regionale mesterskaber 10. januar 2018 i Vejle og eventuelt til den
store finale 7. februar 2018 i Odense.

Kontakt:

Anni Jensen
anni.jensen1@fredericia.dk
7210 6832 | 2294 0322

Faglitteratur
Konkurrence

Paratviden

Skønlitteratur

Quiz
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7.-9. klasse

Bliv bedre til projekter
- en workshop
Klassetrin:

7.-9. klasse

Indhold:

Med udgangspunkt i brætspillet ‘Projekt’ hjælpes
eleverne til at lave bedre projekter. Eleverne får
gennem spillet hjælp til at navigere rundt i arbejdet
lige fra projekt-idé til skriftlig aflevering eller
mundtlig fremlæggelse, og de får samtidig en værktøjskasse, der kan bruges til alle slags opgaver.
Workshoppen fungerer bedst, umiddelbart inden en
projektperiode startes.

Sted:

Jeres skole eller Fredericia Bibliotek

Varighed:

1½ time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen.

Kontakt:

Henriette Breum
henriette.breum@fredericia.dk
7210 6827 | 2294 0457

Kompetenceudvikling

21

Formidlingsformer

Processtyring

Projektforløb

Klassetrin:

7.-9. klasse

Indhold:

Ved hjælp af bibliotekets tilbud og materialer, både
fysiske og digitale, hjælper vi med at kvalificere de
ældste elevers opgaver. Vi introducerer eleverne til
søgestrategier, bibliotekets hjemmeside, databaser
og egnede websteder. Vi har fokus på, at alle arbejder med deres projekt/opgave.

Sted:

Fredericia Bibliotek

Varighed:

2 timer

Info:

Vi kan have besøg af én klasse ad gangen. Eleverne
skal medbringe eget sundhedskort, hvis de skal
have lavet lånerkort. Temaer aftales ved booking.

Kontakt:

Henriette Breum
henriette.breum@fredericia.dk
7210 6827 | 2294 0457

Digitale kompetencer
Research

7.-9. klasse

Få gang i projektskrivning
- en workshop

Søgestrategier
Målrettet informationssøgning
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Klassetrin:

7.-10. klasse

Indhold:

Vi inspirerer eleverne til gode læseoplevelser, og
introducerer spændende og hotte bøger indenfor alle
genrer og i alle sværhedsgrader, med særlig vægt på
klassens interesseområder og læseniveau. Der vil
være et bredt udvalg af helt nye bøger på både
dansk og engelsk, samt ældre titler der stadig
holder og er værd at læse. Desuden præsenterer vi
Young Adult (YA) genren og vi kigger på gode muligheder for at bruge e-bøger og netlydbøger.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

1 time

Info:

Vi besøger én klasse ad gangen. Eleverne kan med
fordel medbringe tablet/smartphone med mulighed
for at downloade apps. Vi skal bruge projektor og
adgang til internet.

Kontakt:

Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

Læseerfaring
Fiktion

7.-10. klasse

Sæt gang i læsningen

Læselyst

Sproglig udvikling

Frilæsning
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KILDEKRITIKKENS

GRUNDREGLER

1. AFSENDER
Hvem har skrevet kilden? Hvilket arbejde har forfaƩeren og hvem arbejder
forfaƩeren for? Er der kontaktoplysninger, hvem har udgivet siden, og er forfaƩeren objekƟv eller subjekƟv?

2. FORMÅL
Hvad er formålet med kilden? Vil kilden informere, uddanne, underholde
eller påvirke? Se eŌer om der er et ‘Om os’ eller ‘Om siden’.

3. OPDATERING
Hvornår er kilden opdateret? De nyeste kilder
er oŌest bedst at bruge i en opgave. Tjek også
sidens linksdatoer.

4. HENVISNINGER
Hvilke andre kilder henviser afsenderen Ɵl?
Tjek om kilden henviser Ɵl andre kilder og
gennemgå også dem med kildekriƟk. Se under
links og liƩeraturliste.

5. TROVÆRDIGHED

ObjekƟv:
UaĬængigt af personlige
meninger og holdninger.
Beskrivende ud fra et
neutralt udgangspunkt.

SubjekƟv:
Ud fra en persons mening og opfaƩelse af virkeligheden.

Tjek om der er stavefejl. Bruger forfaƩeren posiƟve eller negaƟve ord om
emnet, og/eller ser forfaƩeren emnet fra flere vinkler?

6. OBJEKTIVITET
Hvor objekƟv er kilden? Hvad er forfaƩerens mål og hensigt med kilden? Er
der skjulte hensigter, og/eller er der beviser?

7. MÅLGRUPPE
Hvem er modtageren af kilden? Er du selv en del af målgruppen? Er det Ɵl
voksne eller børn? Er det Ɵl forskere?

Indhold:

Elevernes informationskompetencer skal styrkes; de
har brug for at opkvalificere deres søgninger på
nettet, sortere og udvælge informationer og ikke
mindst bearbejde disse kildekritisk.
Dette hands-on kursus klæder jer bedre på til at
anvende internettets muligheder bevidst og til at
vejlede elever i udskolingen før projektskrivning.
Der fokuseres på søgning i bibliotek.dk, tips til
avanceret brug af Google og mulighederne i Faktalink.

Sted:

Jeres skole

Varighed:

2 timer

Info:

I skal samle mindst 10 deltagere til et kursus.
Vi skal bruge projektor og adgang til internet.
Deltagerne skal bruge/selv medbringe pc eller
tablet.

Kontakt:

Henriette Breum
henriette.breum@fredericia.dk
7210 6827 | 2294 0457

Lærere

Informationssøgning for lærere
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