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VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKETS 
SKOLETILBUD 2019-20
Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse 
af skolen. 

Vi har fagligheden og ressourcerne til at byde ind med aktiviteter, som understøtter din under-
visning og idéerne om den åbne skole.  

Her i kataloget fi nder du en palet af tilbud, 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 og/eller 
indgå i undervisningen som ‘Alsidig udvikling’ og ‘IT & medier’.

Vi har stor erfaring i at have besøg af klasser eller selv komme ud på skolen. Det fungerer altid 
bedst, når læreren deltager aktivt, sætter rammen for besøget og børnene ved vi kommer. Det 
forventer vi, at du påtager dig - så skal vi nok komme med indholdet. 

Bibliotekets skoletilbud er forbeholdt folkeskoler i Fredericia Kommune, og det er gratis at 
booke. 

Har du spørgsmål til bibliotekets tilbud, eller idéer til nye, må du meget gerne kontakte 

Anna Margrethe Nygaard Skov 
Publikumschef, Fredericia Bibliotek 
anna.skov@fredericia.dk 
7210 6815 | 2294 1485
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Morgengry                                                     

På opdagelse i biblioteket                                          

Forfattersnak

Læs løs af lette bøger                                   

Faglitteratur er også lystlæsning                           

Spark læselysten i gang                                 

SøgSmart

BIBgame                 

Videnspatruljen for nysgerrige børn                                           

Besøg biblioteket 

Stormester i oplæsning                                                 

BIBHITS                              

Digitale fodspor og digital dannelse

Skriveværksted

Smart-Parat-Svar      

Besøg biblioteket                                    

SøgSmart Ekspert

Bliv bedre til projekter                          

Få gang i projektskrivning

Fake news og kildekritik

Digitale fodspor og digital dannelse

Read in English

Sæt mere gang i læsningen

Digital Borger - ung fi nder vej



I november ligger Nordisk Litteraturuge, som markeres med en fælles nor-
disk tradition med højtlæsning af en udvalgt nordisk børnebogsfortælling. I 
år er temaet ‘Fest i Norden’.  

Vi kommer ud på jeres skole og læser op. Det tager cirka ½ time, og der er 
plads til, at én klasse kan deltage ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 

FAG
Dansk

LÆRINGSMÅL
Omverdensforståelse 
Sproglig bevidsthed 
Fortælling 
Lytteforståelse 
Læseudvikling 

MORGENGRY 
Højtlæsning i morgengryet  

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

0. 

klasse
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Få eleverne præsenteret for nogle af de mange spændende materialer og 
aktivitetsmuligheder biblioteket har at byde på. Besøg og præsentation 
tilpasses elevernes klassetrin. 

Børnene skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sund-
hedskort, hvis de skal have lavet lånerkort. 

Besøget foregår på Fredericia Bibliotek og varer cirka 1 time. Der kan del-
tage én klasse ad gangen. Kan med fordel kombineres med et af de andre 
tilbud i kataloget. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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PÅ OPDAGELSE I BIBLIOTEKET
Biblioteksbesøg med vægt på at styrke børnenes lyst 
til at læse og indblik i bibliotekets mange tilbud 

FAG
Dansk
Sproglig udvikling

LÆRINGSMÅL
Omverdensforståelse 
Alsidig udvikling 
Læseudvikling 
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets 
tilbud

0.-3. 
klasse

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



FAG
Dansk

LÆRINGSMÅL
Omverdensforståelse 
Sproglig bevidsthed 
Fortælling 
Lytteforståelse 
Læseudvikling 

0.-6. 
klasse
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Bliv klogere på en af de forfattere, I arbejder med som værklæsning i klas-
sen. Forfattersnakken kan kombineres med en introduktion til Forfatter-
web. 

Forfatter aftales ved booking. Vi skal bruge projektor og adgang til internet. 

En forfattersnak varer cirka 1 time og der kan deltage én klasse ad gan-
gen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 

FORFATTERSNAK
Lær en forfatter bedre at kende 

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



Bestil en booktalk hvor vi har fokus på bøger, der er lette at læse. Vi fortæller 
om mange forskellige serier, fagbøger og muligheden for at lytte til historier. 

Vi kommer ud på jeres skole, og booktalken varer cirka 1 time. Der kan del-
tage én klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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LÆS LØS AF LETTE BØGER 
Tips til gode letlæsningsbøger FAG

Dansk
Sproglig udvikling 

LÆRINGSMÅL
Læseudvikling 
Tekstforståelse 
Omverdensforståelse 
Sprogforståelse 
Faglig læsning
Indlevelse og indsigt 
i litteraturen

1.-2. 
klasse

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



Væk dine elevers lyst til at udforske faglitteraturen som fritidslæsning. Med 
udgangspunkt i elevernes interesser og læseniveau præsenterer vi et bredt 
udsnit af tankevækkende og fascinerende faglitteratur til børn.  

Undervejs får eleverne også indsigt i forskellen på skøn- og faglitteratur. De 
lærer hvordan en fagbog er opbygget og får forståelse for, hvordan man 
læser faglitteratur. De får også tips og tricks til, hvordan de benytter fag-
bøgerne til opgaveskrivning.

Booktalken foregår på jeres skole og varer cirka 1 time. Der kan deltage én 
klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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FAG
Dansk
Sproglig udvikling 

LÆRINGSMÅL
Faglig læsning 
Tekstkundskab 
Materialeforståelse 
Læselyst 
Informerende tekster

FAGLITTERATUR ER OGSÅ LYSTLÆSNING
Inspirer dine elever til at læse fængslende, 
indbydende og interessante fagbøger

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

3.-5. 

klasse



Lad eleverne fi nde ny inspiration til mere læsning. En booktalk giver klassen 
mange gode bud på nye og underholdende bøger til frilæsning. 

Booktalken foregår på jeres skole og varer cirka 1 time. Der kan deltage én 
klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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SPARK LÆSELYSTEN I GANG  
Booktalk med spændende bøger til mellemtrinnet FAG

Dansk
Sproglig udvikling 

LÆRINGSMÅL
Inspiration 
Læseoplevelser 
Inferens 
Fiktion 
Læseforståelse
Læsehastighed
Fortællende tekster
Informerende tekster

3.-5. 
klasse

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



SøgSmart er et digitalt og interaktivt værktøj, der giver eleverne en metodisk 
tilgang til informationssøgning og kildekritik.  

Eleverne bliver i stand til at arbejde refl ekteret med søgeprocesser. De bli-
ver rustet til at relevansvurdere kilder og se kildekritisk på deres søgeresul-
tater. Workshoppen foregår på jeres skole og varer cirka 1½ time. Der kan 
deltage én klasse ad gangen. Vi har brug for projektor og adgang til internet, 
og børnene skal bruge UNI-login. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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FAG
Dansk 
Historie

LÆRINGSMÅL
Informationskompetence 
Kildekritik
Digital dannelse
Relevansvurdering
Søgeprocesser

SØGSMART 
Giv eleverne metodisk tilgang til informationssøgning 
og kildekritik

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

3.-6. 
klasse



Læringsspillet 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 styrker børnenes søgekompetencer og evne til at bruge 
bibliotekssystemet. BIBgame kan spilles alene eller i grupper. 

Børnene skal medbringe UNI-login og gerne smartphone eller tablet med 
mulighed for at installere apps. 

Workshoppen foregår på Fredericia Bibliotek, og varer cirka 2 timer. Der 
kan deltage én klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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BIBGAME 
Få styrket elevernes søgekompetencer og lær 
bibliotekets søgesystem bedre at kende

FAG
Dansk

LÆRINGSMÅL
Læringsspil
Søgekompetencer
Bibliotekssystemer
Relevansvurdering
Gamifi cation 

4 . 
klasse

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



Vi har fokus på læsning af faglitteratur og skærper børnenes kildekritiske 
sans med oplevelser og eksperimenter. Vælg mellem følgende emner: Krig 
- Sport - Naturkatastrofer - Politik - Lande - Bygninger og arkitektur. 

Ved emner med eksperimenter skal der være adgang til vand og mulighed 
for afdækning. Vi skal bruge projektor og adgang til internet. 

‘Videnspatruljen’ kan foregå på jeres skole eller på Fredericia Bibliotek, og 
varer cirka 1½ time. Der kan deltage én klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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FAG
Geografi 
Natur/teknologi 
 

LÆRINGSMÅL
Omverdensforståelse
Fakta
Undersøgelser
Eksperimenter 
Faglig læsning
Kommunikation

VIDENSPATRULJEN FOR NYSGERRIGE BØRN 
‘Videnspatruljen’ vækker børnenes læseglæde og lyst 
til viden  

4. 
klasse

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



Få præsenteret bibliotekets mange spændende materialer og aktivitetsmu-
ligheder. Besøget ruster eleverne til at lære folkebiblioteket og dets mu-
ligheder at kende, og til selvstændigt at orientere sig på biblioteket. 

Børnene skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sund-
hedskort, hvis de skal have lavet lånerkort. Der vil være tid til selv at fi nde 
materialer og låne med hjem. 

Besøget varer cirka 1½ time og kan med fordel kombineres med et af de 
andre tilbud i kataloget. Der kan deltage én klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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BESØG BIBLIOTEKET 
Biblioteksbesøg med fokus på læsefordybelse og 
generel introduktion til folkebiblioteket

FAG
Dansk

LÆRINGSMÅL
Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læsefordybelse
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets 
tilbud

4.-6. 

klasse

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



Alle 5. klasser i Syddanmark kan deltage i konkurrencen Stormester i oplæs-
ning og vinde kagemænd og 1000 kr. til klassekassen. Konkurrencen er 
sjov og uhøjtidelig og har til formål at fremme læselyst og læseglæde. Del-
tagerne skal læse højt af en selvvalgt bog i 3 minutter. Hver tilmeldt skole 
kan gå videre til semifi nalen med én konkurrencedeltager.

Tilmelding (se kontakt) senest 1. december 2019.

Første runde (kvartfi nale) afholdes på hver deltagende skole inden den 
1. marts 2020.

Anden runde (semifi nale) afholdes i marts måned på Fredericia Bibliotek 
(Dato udmeldes senere).

Tredje runde (fi nale) afholdes fredag den 24. april på Vejle Bibliotek.
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FAG
Dansk

 

LÆRINGSMÅL
Højtlæsning
Sprogforståelse
Læseglæde
Indlevelse og indsigt i 
litteraturen
Kommunikation

STORMESTER I OPLÆSNING
Læs højt og bliv en vinder!

5. 
klasse

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



Det er vigtigt, at børns læselyst styrkes, og at de kender mere af den nyere 
danske børnelitteratur, der er oppe i tiden og skrevet af nye, dygtige forfat-
tere. Derfor har vi udarbejdet en liste med 19 BIBHITS.

Hvis alle elever læser mindst én bog fra BIBHITS-listen, udløser det en 
kagemand. Den kommer vi ud og afl everer sammen med et BIBHITS læse-
diplom. Ved præmieoverrækkelsen taler vi om, hvad eleverne har læst og 
hører deres mening om det. Der bliver også plads til at komme med bud på 
nye BIBHITS-bøger. 

Klasselærer/dansklærer er tovholder på, at alle elever i klassen får læst 
mindst én BIBHITS-bog. Biblioteket hjælper med at skaff e bøgerne og bringer
dem ud til klassen.  

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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BIBHITS 
Læs for vildt og vind en kagemand til klassen! FAG

Dansk

LÆRINGSMÅL
Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læsefordybelse
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets 
tilbud

5.-6. 

klasse

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



Eleverne lærer hvad digitale fodspor er og får kendskab til hvordan digitale 
fodspor har indfl ydelse på deres eget digitale liv.

I workshoppen får eleverne også forbedret deres kildekritiske sans. De får 
værktøjer til at søge efter netkilder og vurdere kildernes relevans og tro-
værdighed. 

Workshoppen kan foregå på jeres skole eller på Fredericia Bibliotek, og 
varer cirka 1½ time. Der kan deltage én klasse ad gangen.  Kan med fordel 
kombineres med et oplæg om emnet på et forældremøde.  

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg.
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FAG
Dansk
Historie

LÆRINGSMÅL
Søgeteknikker
Digitale 
kompetencer
Webetik
Digital dannelse
Den analyserende og 
kritiske 
modtager

DIGITALE FODSPOR OG DIGITAL DANNELSE 
Væk dine elevers kritiske sans

5.-6. 
klasse

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



Lad dine elever stifte bekendtskab med skrivekunsten på en ny måde sam-
men med en erfaren underviser i kreativ skrivning. Her må man lege med 
sproget og rode i forfatterens værktøjskasse. 

På skriveværkstedet får eleverne konkrete redskaber til, hvordan de kom-
mer i gang med at skrive en skønlitterær tekst og samtidig stiftet bekendt-
skab med eksperimenterende litteratur.  

Skriveværkstedet er bygget op omkring kreative skriveøvelser, teksteksemp-
ler og konstruktiv kritik. Aktiviteten kan enten foregå på biblioteket eller på 
skolen og varer min. 1,5 time og max 3 timer, alt efter hvad der passer ind 
i klassens program. 
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SKRIVEVÆRKSTED 
Fyr op under skrivelysten! FAG

Dansk

LÆRINGSMÅL
Skrivning 
Litteraturforståelse  
Skrivelyst  
Leg med sproget

6.-10.
klasse

Kontakt:
Mette Stougaard Thomsen 
mette.stougaard.thomsen@fredericia.dk 
2294 0457 | 7210 6827 





Vær med til at dyste på paratviden om skønlitteratur, faglitteratur og ak-
tuelle emner i den landsdækkende konkurrence ‘Smart-Parat-Svar’. Det er 
ikke en individuel quiz, men en holdkonkurrence med fem deltagere fra 
hver klasse, der supplerer hinanden og samarbejder om at fi nde de rigtige 
svar. 

De tilmeldte klasser dyster mod hinanden i en lokal runde onsdag den 4. de-
cember om formiddagen. Vinderholdet går videre til den regionale runde, 
som afholdes onsdag den 15. januar 2020 på Vejle Bibliotek og eventuelt til 
den store fi nale i Odense onsdag den 5. februar 2020. 

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet og senest den 1. oktober. 
Stedet hvor den lokale runde afholdes fastlægges endeligt, når vi kender 
deltagerantallet. 
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SMART-PARAT-SVAR 
Er I Danmarks klogeste 6. klasse? FAG

Dansk
Historie

LÆRINGSMÅL
Faglitteratur 
Paratviden 
Konkurrence 
Skønlitteratur 
Quiz 
Kommunikation

6. 
klasse

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



Få præsenteret bibliotekets mange spændende materialer og aktivitetsmu-
ligheder. Besøget ruster eleverne til at lære folkebiblioteket og dets mu-
ligheder at kende, og til selvstændigt at orientere sig.  

Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sund-
hedskort, hvis de skal have lavet lånerkort. Der vil være tid til selv at fi nde 
materialer og låne med hjem.  

Besøget varer cirka 1½ time og kan med fordel kombineres med et af de 
andre tilbud i kataloget. Der kan deltage én klasse ad gangen.  

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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FAG
Dansk

LÆRINGSMÅL
Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læselyst
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets 
tilbud

BESØG BIBLIOTEKET 
Biblioteksbesøg med fokus på læsefordybelse og 
generel introduktion til folkebiblioteket

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 22940428

7.-9. 
klasse



SøgSmart er et digitalt og interaktivt værktøj, der giver eleverne en metodisk 
tilgang til informationssøgning og kildekritik. Eleverne bliver i stand til at ar-
bejde refl ekteret med søgeprocesser. De bliver rustet til at relevansvurderer 
kilder og se kildekritisk på deres søgresultater.

SøgSmart indeholder tre forløb beregnet til brug i forbindelse med prøverne 
i dansk, kulturfag og naturfag. Alle forløb er tilrettet de enkelte fags krav til 
prøverne. En workshop i disse tre forløb forudsætter, at eleverne før har 
arbejdet med SøgSmart.

Workshoppen foregår på jeres skole og varer cirka 1½ time. Der kan del-
tage én klasse ad gangen. Vi har brug for projektor og adgang til internet, og 
eleverne skal bruge UNI-login.  

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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SØGSMART EKSPERT  
Giv eleverne metodisk tilgang til informationssøgning 
og kildekritik

FAG
Dansk
Historie
Samfundsfag  

LÆRINGSMÅL
Informationskompetence
Kildekritik
Digital dannelse
Relevansvurdering
Søgeprocesser

7.-9. 

klasse

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



Eleverne får gennem spillet hjælp til at navigere rundt i arbejdet med pro-
jekter. Lige fra projektidé til den skriftlige afl evering eller mundtlige frem-
læggelse. De får samtidig en ’værktøjskasse’, der kan bruges til alle slags 
opgaver. 

Workshoppen fungerer bedst umiddelbart inden, en projektperiode startes. 

Workshoppen kan foregå på jeres skole eller på Fredericia Bibliotek, og varer
cirka 1½ time. Der kan deltage én klasse ad gangen. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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FAG
Dansk
Engelsk
Historie
Samfundsfag
Tysk

LÆRINGSMÅL
Kompetenceudvikling
Processtyring
Formidlingsformer
Projektforløb

BLIV BEDRE TIL PROJEKTER 
Med brætspillet ’Projekt’ hjælpes eleverne til at 
forbedre deres projektskrivning

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428

7.-9. 

klasse



Eleverne introduceres til, hvordan de søger på bibliotekets hjemmeside, i 
databaser og på kvalifi cerede websteder. Elevernes kompetencer styrkes, 
så de kan udarbejde gode søgeord, og vi har fokus på, at alle arbejder med 
deres opgave.   

Vi kan også vejlede eleverne i, hvordan de angiver kilder og laver litteratur-
lister i deres opgaver.  

Temaer til opgaver aftales ved booking. Workshoppen foregår på Frederi-
cia Bibliotek, og varer cirka 2 timer. Der kan deltage én klasse ad gangen. 
Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sund-
hedskort, hvis de skal have lavet lånerkort.  

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg.  
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FÅ GANG I PROJEKTSKRIVNING 
Hvor og hvordan skal eleverne søge materialer til 
deres opgave? 

FAG
Dansk
Engelsk
Historie
Samfundsfag
Sproglig udvikling 
Tysk

LÆRINGSMÅL
Digitale kompetencer
Søgestrategi
Research
Målrettet informations-
søgning

7.-9. 
klasse

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428



Falske nyheder er overalt forklædt som sandheder, og det kan derfor være 
svært at opdage dem - også for eleverne. 

Når eleverne søger på nettet, er det derfor vigtigt, at de er opmærksomme 
på at tænke kildekritisk. Kildekritik kan være et diff ust begreb, men overord-
net set handler det om at tænke sig om så man ikke bliver snydt. 

I dette undervisningsforløb lærer eleverne, hvad Fake News er, hvordan de 
spotter dem, og hvordan de skal forholde sig til dem. Vi kommer ligeledes 
omkring, hvordan de kan være kildekritiske og hvilke redskaber de bør bru-
ge, når de søgerpå nettet.

Forløbet kan foregå på jeres skole eller på Fredericia Bibliotek, og varer ca. 
1 time. Der kan deltage én klasse ad gangen.

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg.
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FAKE NEWS OG KILDEKRITIK
Bliv god til at spotte de skjulte usandheder på nettet

7.-9. 
klasse

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428



1. AFSENDER
Hvem har skrevet kilden? Hvilket arbejde har forfatteren og hvem arbejder forfatteren for 
(organisation, journalist, privatperson, forsker mv.)? Er der kontaktoplysninger, hvem har 
udgivet siden, og er forfatteren objektiv eller subjektiv?

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

3. OPDATERING
Hvornår er kilden opdateret? Tjek datoen for hvornår hjemmesiden sidst er opdateret. De 
nyeste kilder er oftest bedst at bruge i en opgave. Tjek også sidens linksdatoer.

4. HENVISNINGER
Hvilke andre kilder henviser afsenderen til? Tjek om kilden henviser til andre kilder og 
gennemgå også dem med kildekritik. Se under links og litteraturliste.

5. TROVÆRDIGHED
Tjek om der er stavefejl. Bruger forfatteren positive eller negative ord om emnet, og/eller 
ser forfatteren emnet fra fl ere vinkler?

6. OBJEKTIVITET
Hvor objektiv er kilden? Hvad er forfatterens 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 til voksne eller 
børn? Er det til forskere?

Objektiv:
Uafhængigt af personlige meninger og holdninger. Beskrivende ud fra et neutralt udgangspunkt.

Subjektiv:
Ud fra en persons mening og opfattelse af virkeligheden.

KILDEKRITIKKENS7GRUNDREGLER



Vi efterlader alle digitale spor, når vi er på nettet - også eleverne. De vil her 
få indsigt i, hvad digitale fodspor er, og hvilke konsekvenser de har i deres 
digitale liv. Vi viser, hvordan de kan minimere digitale spor på nettet og læg-
ger op til refl eksion, så de udvikler deres digitale dannelse.  

Eleverne får forbedret deres kildekritiske kompetencer og de får gode 
værktøjer til, hvordan de skal vurdere kilder på nettet.  

Undervisningen foregår på jeres skole eller på Fredericia Bibliotek, og varer 
cirka 1½ time. Der kan deltage én klasse ad gangen.  

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg.  
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DIGITALE FODSPOR OG DIGITAL DANNELSE 
Hvad er digitale fodspor og har de betydning i vores 
digitale liv?  

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428

7.-9. 

klasse



Bliv præsenteret for et udvalg af spændende og underholdende engelske 
bøger fra vores samling og få vist hvordan I kan fi nde fl ere interessante 
titler på E-reolen Global og Ebook.  

Vi demonstrerer også, hvordan I kan downloade et stort udvalg af popu-
lære engelske og amerikanske magasiner på RB digital Magazine. Vi viser 
ligeledes muligheden for at fi nde fede tegneserier på Comics Plus. 

Undervejs kommer vi omkring Pressreader, hvor I kan læse aviser og 
E-magasiner fra hele verden. 

Undervisningen foregår på jeres skole og varer cirka 1 time. Der kan deltage 
én klasse ad gangen. Vi skal bruge projektor og adgang til internet. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 
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READ IN ENGLISH 
Inspirer dine elever til at læse på engelsk FAG

Engelsk

LÆRINGSMÅL
Læseerfaring 
Læselyst 
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Læsefordybelse 
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Kontakt:
Lone Petersen 
lone.petersen@fredericia.dk   
7210 6808 | 2293 9651
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Få præsenteret et udvalg af spændende og medrivende bøger fra vores 
samling. Det er ikke kun en introduktion af det nye og hotte, også ældre læ-
seværdige titler som stadig fænger fantasien og vækker følelserne præsen-
teres. 

Med udgangspunkt i elevernes interesser og læseniveau udvælger vi et 
bredt udsnit af litteratur indenfor alle genrer og sværhedsgrader på både 
dansk og engelsk. 

Begrebet Young Adult (YA) præsenteres undervejs, og vi viser muligheden 
for yderligere læseoplevelser med e-bøger og netlydbøger på E-reolen.  

Booktalken foregår på jeres skole og varer cirka 1 time. Der kan deltage én 
klasse ad gangen. Vi skal bruge projektor og adgang til internet. 

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg. 

SÆT MERE GANG I LÆSNINGEN 
Vil du gerne have dine elever til at læse mere? 
Mangler du idéer til, hvad de kunne læse?  

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



Det kan være svært  for de unge at fi nde hoved og hale i de krav, der bliver 
stillet til dem fra det off entlige Danmark. Mange unge over 15 får ikke tjekket 
deres digitale postkasse og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. 
Det kan være drømmeuddannelsen, der glipper. En indkaldelse til læge 
eller tandlæge, de misser. Eller rykkergebyrer, der bare vokser og vokser. 
Unge oplever derudover vanskeligheder med at fi nde relevant information 
og hjælp, når de har brug for det. 

I dette forløb lærer vi eleverne at navigere i det off entlige digitale Danmark, 
og vi styrker deres kompetencer indenfor medborgerskab og relevante digi-
tale selvbetjeningsløsninger.

Workshoppen kan foregå på Jeres skole eller på Fredericia Bibliotek, og 
varer ca. 1½ time. Der kan deltage én klasse ad gangen.

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg.

DIGITAL BORGER - UNG FINDER VEJ 
Styrk de unges brug af off entlige, digitale 
selvbetjeningsløsninger

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428 28
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