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Find os på Instagram 

BOGANBEFALINGER, ARRANGEMENTER OG NYT OM VORES TILBUD 
På @dragoerbibliotekernelovesya på Instagram anbefaler 
børnebibliotekarerne litteratur til mellemtrinnet og udskolingen og 
holder følgerne opdateret om bibliotekets arrangementer, hverdag og 
tilbud til skolerne. Kig forbi—og send gerne dine elever samme vej. 

OPDAG  

Dragør Bibliotekernes 

tilbud til skolerne i 

2019/2020 
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Hvad skal Dragørs biblioteker og vi børnebibliotekarer gøre for dig og dine 
elever i år? 

Skal vi måske fortælle de små, hvordan man kan digte sine egne historier? 
Vise de store, hvornår internettet digter lidt mere, end godt er? Byde vel-
kommen til læselyst og fællesskab i vores læseklub Bøger med guf i? 

Vi står klar til at give de små deres første lånerkort og de store deres første 
NemId. Vi er specialiseret i kompetent og nysgerrig brug af information i alle 
afskygninger, og vi understøtter dit arbejde med at lære dine elever at navi-
gere selvsikkert på tværs af det faktiske og det fantastiske.  

Vi ses jo enten til Smart Parat Svar, genreforløb, litteraturbingo eller Digital 
dåb. Men måske vi også kunne ses til en booktalk målrettet netop din klasse? 
Skal vi lave sprogfitness sammen? Læse en historie højt? Eller tage den helt 
store dans med Google, Wikipedia og alle de andre? 

Her i kataloget får du smagsprøver på det, vi allerede nu har planlagt. Hvis 
du gerne vil prikkes digitalt på skulderen, når vi sikkert finder på noget ekstra 
lige om lidt, så send os en mail på bibliotek@dragoer.dk— så holder vi dig 
opdateret. Det er også på bibliotek@dragoer.dk, at du kan melde din klasse 
til et  tilbud. 

Følg os, skriv til os, ring eller stop os på gaden—vi glæder os til at bidrage til 
din undervisning.  
  

  

 

De bedste hilsner 
Amalie & Kian 
Børnebibliotekarerne ved 
Dragør Bibliotekerne                   

@dragoerbiblovesya 

@dragoerbibliotekerne 

32890490 

Kære lærer, kære pædagog 
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) Lån klassesæt 

LÅN KLASSESÆT FRA FÆLLESSAMLINGEN 
I Fællessamlingen kan du som lærer booke og låne klassesæt af både 
skøn– og faglitteratur. Fællessamlingen ligger i Nordstrandskolens 
kælder og er åben hver torsdag, hvor du er meget velkommen til at 
komme forbi og lade dig inspirere. Materialet skal bestilles senest 14 
dage før, det skal bruges, og kan lånes i op til to måneder, hvis der 
ikke er kø til det.  
 
Mails om Fællessamlingen kan sendes til 
faellessamlingen@dragoer.dk (mails tjekkes og besvares hver 
torsdag), og du kan altid ringe til Dragør Bibliotekerne og tale med 
Brian Andersen, der er ansvarlig for Fællessamlingen.  

Hvornår: Torsdage 
Hvor: Nordstrandskolen eller på mail 
Varighed:  Lånetid på op til 2 måneder 

Alle klassetrin 
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Digitale ressourcer 
Eleverne kan tage film, magasiner, e-bøger og lydbøger med i 
klasseværelset, i bussen eller med hjem på deres eget værelse med 
bibliotekets gratis, digitale tjenester. Her er et udvalg:  
 
eReolen og eReolen Global tilbyder adgang til e-bøger og lydbøger på 
henholdsvis dansk og engelsk. De kan bruges på tablets, smartphones 
og computere, og man kan som udgangspunkt låne 5 lydbøger og 5 e-
bøger om måneden på hver tjeneste.  
 
Filmstriben tilbyder allerede betalt streaming af film til tv, computer 
eller tablet. Indeholder spillefilm, tegnefilm, kortfilm og 
dokumentarfilm. Nye film kommer til løbende. Hvis man bor i Dragør 
og har en pinkode til biblioteket, kan man se 3 film om måneden.  
 
RBdigital giver fri adgang til 350 forskellige magasiner fra The 
Economist og Science til National Geographic, Cosmopolitan, Country 
Living og Rolling Stone. Nyeste udgave af et magasin udkommer på 
RBDigital samtidig med den trykte version. Man kan låne så mange 
magasiner, man vil, lige så længe, man vil.  
 
Stingray Qello giver fri adgang til optagelser med de største kunstnere 
inden for musikken tilbage fra 1920'erne og til nu inden for mere end 
30 forskellige musikgenrer. Man fx se – og høre – koncertoptagelser i 
god kvalitet med Bob Dylan, Bob Marley, Lady Gaga, Barbra Streisand, 
Queen, Pink Floyd, Beyoncé, Bruce Springsteen, Billy Joel, Paul 
McCartney, Blake Shelton, David Bowie, Willy Nelson, Nirvana, 
Pavarotti, B.B. King, Muse og Elvis Presley. Man kan browse på siden 
under genrer, tidsperioder eller kunstnere og sammensætte sin egen 
setliste. 
 
Fra bibliotekets egne computere kan eleverne desuden læse aviser fra 

1918-2001 på Mediestream og se dagsaktuelle nyheder fra en lang 

række danske aviser og web hos Infomedia.  

Se alle bibliotekets digitale tilbud på drabib.dk/det-paa-nettet.  

 Åbne tilbud for alle klassetrin  

 Åbne tilbud til indskolingen  

 Åbne tilbud til mellemtrinnet 

 Åbne tilbud til udskolingen ´ 

 Læseklub for 10-12-årige 

 

 Faste tilbud til indskolingen  

 Faste tilbud til mellemtrinnet  

 Faste tilbud til udskolingen  

 

 Tilbud fra Dragør Lokalarkiv 

 Digitale ressourcer 

 Fællessamlingen 

 Følg børnebiblioteket på Instagram 
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Overblik 

 
 

 

FASTE TILBUD 
Faste tilbud er tilbud, som 
skolerne og deres 
samarbejdspartnere har aftalt, 
at alle klasser på bestemte 
klassetrin deltager i. Biblioteket 
har faste tilbud til 0., 1., 5., 6. og 
9. klasse.   

TILMELD DIN KLASSE 
...på bibliotek@dragoer.dk.    
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Åbne tilbud til alle klassetrin 

BOOK EN BIBLIOTEKAR TIL OPLÆG OM 
FORFATTERE  
Tag din klasse med på biblioteket og 
bliv præsenteret for et forfatterskab.  
Det kan være en I skal til et læse i 
klassen, eller en der passer ind i en 
periode I har arbejdet med. Da dette 
tilbud bliver tilrettelagt efter din klasse 
er det nødvendigt at booke i god tid.  

Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed:  60 minutter 

Alle klassetrin 

 Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 60 minutter 

Alle klassetrin 

BOOK EN LITTERATURBINGO 
Alle spillere får to plader med ord i 
stedet for tal. Bibliotekaren stiller 
spørgsmål om litteratur, genrer eller 
andet fra litteraturens verden, og så 
gælder det om at have svaret på sin 
plade. Klassen hjælpes ad med at finde 
det rigtige svar. Fuld plade giver bingo, 
og der er præmier. Undervejs fortæller 
vi lidt om nogle af bøgerne og  
udfordrer på den måde eleverne til at 
udforske nye genrer og værker.  
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Tilbud fra Dragør Lokalarkiv 

For mere information kontakt lokalarkivet 
på lokalarkivet@dragoer.dk 

Kongelundsfort  - Historisk 
rundvisning 
Historisk rundvisning på det tidligere militære 
anlæg. Fortet er fra 1916 og var bemandet 
under både 1. og 2. Verdenskrig, og ikke mindst 
i Den Kolde Krig, hvor det var et vigtigt led i 
luftforsvaret af København. På turen kommer vi 
ind i fortets indre, hvor soldaterne i tilfælde af 
krig skulle opholde sig dag og nat.  
Kongelundsfortet fortæller historien om 
Danmarks forsvar under skiftende trusselsbilleder 
gennem 1900-tallet. Det er samtidig beliggende 
i et enestående naturområde, og et besøg kan 
f.eks. kombineres med en tur i Kongelunden. 

5. klasse og opefter 

JØDERNES FLUGT VIA DRAGØR I 1943 
- BYVANDRING OG ARKIVBESØG 
Museum Amager og Dragør Lokalarkiv tilbyder 
et miniforløb med fokus på jødernes flugt i 
1943. 
Først gennemføres en guidet tur gennem Dragør, 
hvor historien om flugten til Sverige gennemgås 
fra Dragørs lokalhistoriske vinkel. Derefter går 
eleverne op på lokalarkivet, hvor de får en 
introduktion til arbejdet med det historiske 
kildemateriale, der er knyttet til historien om 
flugten. 
Efter besøget vil klasserne få tilsendt en pakke 
med kilder som de kan arbejde videre med, når 

de er tilbage på skolerne.  

For mere information kontakt lokalarkivet 
på lokalarkivet@dragoer.dk 

5. klasse og opefter 
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Faste tilbud til udskolingen 

DIGITAL DÅB  
Folkeskolens 9. klasser får information 
om Digital post og praktisk vejledning 
til at oprette en digital postkasse. Vi 
afslutter med en gennemgang af, 
hvordan eleverne passer på 
personfølsomme oplysninger og hvad 
de skal være opmærksomme i forhold 
til it-sikkerheden.  

Hvornår:  d. 28/8 og 11/9 
Hvor:  Oplyses senere  
Varighed:  60 minutter 

9. klasse 

Historieløbet 
Sammen med Ungdomsskolen, 
Museum Amager og Dragør Lokalarkiv 
stiller vores ungdomsbibliotekar op til 
historieløbet, hvor vi hvert år giver  
udskolingseleverne på de 3 skoler en 
fantastisk rejse tilbage i tiden. 
Undervejs i løbet bliver eleverne stillet 
overfor flere forskellige opgaver, som 
klassen skal løse i sammen.   

Hvornår:  Uge 38 
Hvor:  St. Magleby, mødested  I Kirken 
Varighed:   Hele dagen 

7.-9. klasse 

5 

 
 

 

ÅBNE TILBUD 
Åbne tilbud er tilbud, som den enkelte lærer frit 
og gratis kan benytte sig af hen over skoleåret. 
Nogle tilbud ligger på bestemte datoer, mens 
resten kan bookes, når det passer bedst i klassens 
kalender. En del forløb kan desuden tilpasses 
klassetrin og klassens interesser.  
Hør mere og book på bibliotek@dragoer.dk. 

 Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 90-300 minutter 

Alle klassetrin 

LÆS MED LEGO 
Bibliotekaren læser en historie op, som 
eleverne så bygger scener fra i Lego. 
Det træner eleverne i at lytte 
koncentreret til en historie og sætter 
deres kreative evner og 
samarbejdsevner i spil. Vi kan lave 
dette tilbud til hele klasser eller mindre 
elevgrupper, hvor man fx ønsker at 
styrke sammenholdet. Emnet for 
historien aftales på forhånd mellem 
bibliotekar og lærer/pædagog. 

Åbne tilbud til alle klassetrin 
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Åbne tilbud til indskolingen 

SPROGFITNESS 
Hvert år mødes bibliotekarer og 0.- og 
1. klasser til sprogfitness, hvor de 
sammen leger en håndfuld sproglege. 
Legene handler om bogstaver og ord, 
om at bevæge sin krop, og om at være 
en god legekammerat. Sprogfitness er 
et landsdækkende projekt, som  har til 
formål at igangsætte taktile og 
kinæstetiske læreprocesser for at 
skabe interesse og glæde ved sprog og 
læsning.  

 
Hvornår: I foråret 2020, dato kommer  
Hvor: Biblioteket  
Varighed: 60-90 minutter 

Majbørn, 0. og 1. klasse 

ABC-SAFARI 
Vi tager eleverne med på en 
bogstavsafari på biblioteket. I skal 
medbringe to toiletruller pr. elev, som 
vi sammen laver til kikkerter, inden vi 
tager på safari rundt i hele biblioteket 
på jagt efter ord og bogstaver. Vi 
slutter besøget af med at få læst en 
historie højt.  

Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 60-120 minutter 

0.–2. klasse 
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Hvornår:  4. december 
Hvor:  I Hollænder Hallen 
Varighed:  Hele dagen 

SMART-PARAT-SVAR 
Alle 6. klasser i Dragør deltager i denne 
landsdækkende læsequiz, hvor 5 elever 
fra hver klasse samarbejder om at finde 
de rigtige svar. Konkurrencen sætter 
”den gode læser” i spil som rollemodel. 
Skøn– og faglitteratur er grundlaget for 
quizzen, og der medtages også andre 
emner, hvor man kan vise, man er 
ekspert. Der afholdes regionale finaler og 
landsfinale. 

6. klasse 

Faste tilbud til mellemtrinnet 

Hvornår:  Uge 22 og 23 
Hvor:  På biblioteket 
Varighed:  60 minutter 

LITTERATURBINGO 
Alle spillere får to plader med ord i 
stedet for tal. Bibliotekaren stiller 
spørgsmål om litteratur, genrer eller 
andet fra litteraturens verden, og så 
gælder det om at have svaret på sin 
plade. Klassen hjælpes ad med at finde 
det rigtige svar. Fuld plade giver bingo, 
og der er præmier. Undervejs fortæller 
vi lidt om nogle af bøgerne og  
udfordrer på den måde eleverne til at 
udforske nye genrer og værker.  
 
 

5.  klasse 
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Faste tilbud til indskolingen 

GENREFORLØB 
Med udgangspunkt i børnenes egen 
viden om bøger og historier fortæller vi 
om genrerne Eventyr, Gys, Digte og 
Fantasy med bøger og rekvisitter. Det 
foregår på biblioteket, så I får 
mulighed for at få lånerkort og få en 
introduktion til biblioteket samtidig. 

Hvornår:  Uge 3 og 4 samt  8,9 og 10 
Hvor:  1. besøg i klassen,  2.  på biblioteket 
Varighed:  60 minutter 

0. klasse 

GENREFORLØB FOR ØVEDE 
Med udgangspunkt i den viden 
børnene har fået om de forskellige 
genrer gennem genreforløbet i 0. 
klasse, genopfrisker vi genrerne 
Eventyr, Gys, Digte og Fantasy, når vi 
kommer på besøg én gang i klassen 
med en bogkasse.  

Hvornår:  Uge 45 og 46 
Hvor:  I klassen 
Varighed: 60 minutter 

1. klasse 
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HVAD KAN BIBLIOTEKET? 
Vi tager imod klassen på biblioteket, 
hvor vi viser vores materialer - analoge 
såvel som digitale - frem, og hjælper 
med at finde bøger om et emne, som 
klassen vælger. Eleverne kan samtidig 
få lånerkort og få bibliotekarens hjælp 
til at finde en god bog at låne med 
hjem.  

Hvornår: Når det passer  din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 60 min 

2. klasse 

0.-3. klasse 

TEMAKASSER TIL LYSTLÆSNING 
Bestil en temakasse, som kan stå i 
klassen og inspirere til den læsning der 
foregår på skolen. Det kunne for eks. 
være eventyrbøger eller 
letlæsningsbøger. Kontakt os med dine 
ønsker og vi skal se hvad vi kan pakke 
af gode ting.  
Det er som lærer muligt at få et 
institutionslånerkort, som du kan låne 
bøgerne på.   

 

Åbne tilbud til indskolingen 

Hvornår:  Hele året 
Hvor:  På biblioteket eller kontakt os på mail 
Varighed: Bøgerne kan som udgangspunkt lånes 1 måned 
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HØJTLÆSNING 
Biblioteket tilbyder højtlæsning på 
biblioteket for børn i alle aldre.  Vi kan 
læse op  fra bøger der handler om et 
bestemt emne i arbejder med i 
øjeblikket, eventyr, osv.  Eller I kan 
komme og høre børnebibliotekarens 
favorit.  

0.-3. klasse 

Hvornår: når det passer  din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 45 min 

Besøg biblioteket 
I er altid velkomne til at komme og 
besøge enten Biblioteket i Hollænder 
Hallen eller Biblioteket på 
Vestgrønningen, hvis i trænger til lidt 
afveksling fra hverdagen.  
Tag gerne madpakken med og kom 
forbi og kig på en bog eller leg med 
vores legetøj.  
På Vestgrønningen er der også 
mulighed for at spise maden i haven, 
hvis vejret er rigtig godt.  

0.-3. klasse 

Hvornår: når det passer  din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 45 min 
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Læseklub 

Hvornår:  1 gang om måneden med start i september  
Hvor:  Biblioteket i Hollænder Hallen 
Varighed:  60-90 minutter 

BØGER MED GUF I  
Læseklubben er for alle dem, der elsker gode historier og gerne vil 
snakke om dem med andre børn og unge, mens de hygger med lidt 
sødt. Læsetempo eller læsefærdigheder er ikke afgørende for at 
deltage – vi bruger bibliotekets digitale tilbud til at understøtte 
læsningen for dem, der har behov for det, så alle kan være med.  
 
Hver måned finder bibliotekaren sammen med  deltagerne en ny, 
interessant bog  til klubben. Deltagerne låner bogen på biblioteket og 
læser/hører den inden næste møde.  
Både I og jeres elever er meget velkomne til at høre mere om 

læseklubben på bibliotek@dragoer.dk.  

10- til 12-årige 

mailto:bibliotek@dragoer.dk
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Sommerbogen  

Hvornår:  14. juni til 24. august 
Hvor:  Dragør bibliotekerne  
 

Læs i din sommerferie 

Deltag i Dragør Bibliotekernes ”Sommerbogen” og få en gratis bog. 
Hvordan 
Kom forbi på biblioteket, hent inspiration til Sommerbogen og bliv 
tilmeldt bibliotekets konkurrence.  Der er goodiebags til de første 200 
tilmeldte børn. 

Lån herefter mindst tre bøger på Dragør Bibliotek, læs dem, udfyld og 

aflever dit læsebevis på biblioteket. 

Få en gratis bog 

Når eleven har skrevet om tre bøger på læsebeviset kan de aflevere 

det på Dragør  Bibliotek og få en bogpræmie med hjem. 

For 0.-9.klasse.  
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Åbne tilbud til mellemtrinnet 

EN FORFATTER FORTÆLLER 
Vi har som målsætning hvert efterår at 
kunne tilbyde minimum et  
forfatterbesøg til enten 4.-5. klasse 
eller 7.-9. kl. Der vil komme flere 
informationer om dette i 
august/september 

Hvornår: Efterår 2019 
Hvor: Oplyses senere. 
Varighed:  

4. og 5. klasse 

Hvornår:  Når det passer din klasse 
Hvor:  Biblioteket 
Varighed:  120-180 minutter 

LÆR AT BRUGE SØGSMART 
Introduktion til det gratis digitale 
værktøj SøgSmart, der hjælper 
eleverne med at blive gode til 
informationssøgning, begyndende 
kildekritik og relevansvurdering til fx 
præsentationer og projekter. SøgSmart 
understøtter Fælles Måls 
kompetencemål omkring 
informationssøgning. Introduktionen 
kan tilpasses mange klassetrin.   
I skal selv medbringe Pc’er 

4.-6. klasse 
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Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 60-90 minutter 

BOOKTASTING 
Til en booktasting er eleverne 
restaurantgæster, og bibliotekarerne 

er tjenere. Eleverne får tre litterære 
"smagsprøver": Tre bøger 
præsenteret som forret, hovedret 
og dessert. Eleverne læser de tre 

første sider i hver bog og skriver så 
deres vurdering af, hvad der virker 
spændende ved bogen, ned. Til slut 
giver eleverne en anmeldelse af 
hver bog-smagsprøve.  

5. og 6. klasse 

Hvornår:  Hele året 
Hvor:  På biblioteket eller kontakt os på mail 
Varighed: Bøgerne kan som udgangspunkt lånes 1 måned 

4.-6. klasse 

TEMAKASSER TIL LYSTLÆSNING 
Bestil en temakasse, som kan stå i 
klassen og inspirere til den læsning der 
foregår på skolen. Det kunne for eks. 
være gyserbøger eller krimier. Kontakt 
os med dine ønsker og vi skal se hvad 
vi kan pakke af gode ting.  
Det er som lærer muligt at få et 
institutionslånerkort, som du kan låne 
bøgerne på.   

 

Åbne tilbud til mellemtrinnet 
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Konkurrence 

Tip en 6’er og vind en bog.  

Svar på spørgsmålene og aflever din kupon senest 1. juni 2020, hvor vi finder 

den person der kommer tættest på en rigtig 6’er.  

 

Navn:  

Skole:  

Telefon:  

Mail:  

Kuponen afleveres på Dragør bibliotek til Amalie eller Kian.  

Spørgsmål Dit svar 

2318 elever deltaget i et arrangement med biblioteket i 

løbet af skoleåret 2018/2019. Hvor mange vil deltage i 

skoleåret 2019/2020? 

 

Vi uddeler 200 goodiebags i forbindelse med  Sommer-

bogen 2019. Hvor mange  børn gennemfører?  

 

Hvilken årgang deltager i flest åbne tilbud i 2019/2020?   

Hvor mange elever deltager i et åbent tilbud i skoleåret 

2019/2020? ( i 2018/2019 var tallet 916)  

 

I år har vi holdt 7 booktalks, hvor mange kommer vi til at 

holde i skoleåret 2019/2020? 

 

Til Smart Parat Svar finder vi Dragørs klogeste 6. klasse 

2019/2020, hvem vinder i år?  
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ETIK OG MORAL PÅ NETTET 
Et oplæg om, hvad man bør og gør på 
nettet: Hvad er det smart at dele på 
nettet? Er det okay at 
google sig til billeder og poste dem på 
Instagram? Vi tager udgangspunkt i de 
uskrevne regler på nettet og tager en 
samtale med eleverne om, hvad der er 
god skik. 

Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: I klassen 
Varighed: 60 minutter 

7. klasse 

Åbne tilbud til udskolingen 

INFORMATIONSSØGNING 
Vi giver eleverne gode tips til 
informationssøgning, så de er godt 
klædt på til at finde de informationer 
de skal bruge, når de skal skrive 
opgaver eller bare generelt navigere 
rundt i verden.  
Vi vil også præsentere eleverne for 
nogle af de databaser, som de kan 
bruge i deres informationssøgning.  

Hvornår:  Når det passer din klasse 
Hvor:  I klassen 
Varighed:  60-90 minutter 

7.-9.  klasse 
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ENGELSK LYSTLÆSNING 
En introduktion til, hvad biblioteket 
kan tilbyde af materialer på engelsk. Vi 
laver en booktalk, hvor vi tager 
udgangspunkt både i de fysiske 
materialer, vi har på biblioteket, og de 
netbaserede materialer, som eleverne 
har mulighed for at bruge. 

Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 45 minutter 

6. klasse 

Hvornår: Efterår 2019 
Hvor: Oplyses senere. 
Varighed:  

6. klasse 

SMART PARAT SVAR READATHON 
Som optakt til Smart Parat Svar 
tilbyder vi nu alle 6. klasser, at de kan 
komme til et readathon på biblioteket. 
Det er en hel skoledag i litteraturens 
tegn, hvor vi starter med en booktalk 
og derefter giver eleverne mulighed for 
at fordybe sig i deres læsning en hel 
dag. I løbet af dagen byder vi ind med 
små quizzer, og til slut tæller vi 
sammen, hvor mange sider klassen har 
læst.  

.. 
Hvornår: Inden Smart Parat Svar 
Hvor: På biblioteket 
Varighed:  En skoledag 
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Åbne tilbud til udskolingen 

EN FORFATTER FORTÆLLER 
Vi har som målsætning hvert efterår at 
kunne tilbyde minimum et  
forfatterbesøg til enten 4.-5. klasse 
eller 7.-9. kl. Der vil komme flere 
informationer om dette i 
august/september  

Hvornår: Efterår 2019 
Hvor: Oplyses senere. 
Varighed:  

7.-9. klasse 

KILDEKRITIK 
I dette forløb arbejder klassen med en 
række tænkte problemformuleringer 
til 9. klasses-opgaven og skal forsøge at 
finde de bedst egnede kilder. Fokus er 
på kildekritik og på at vælge de rette 
kilder til en given opgave.  

Hvornår:  Når det passer din klasse 
Hvor:  I klassen 
Varighed:  120 minutter 

7.-9.. klasse 
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HVORDAN LAVER MAN CITATER OG 
LITTERATURLISTER  
En del af en god opgave er at have helt 
styr på, hvordan man citerer korrekt, 
laver kildehenvisninger og 
litteraturlister.  
Her tilbydes et kort opfriskningskursus 
i, hvordan det nu lige er man gør. 

Hvornår: Når det passer  din klasse 
Hvor: I klassen 
Varighed:  45 minutter 

9. klasse 

Hvornår: Når det passer din klasse 
Hvor: Biblioteket 
Varighed: 60-90 minutter 

BOOKTASTING 
Til en bookstasting er eleverne 
restaurantgæster, og bibliotekarerne 

er tjenere. Eleverne får tre litterære 
"smagsprøver": Tre bøger 
præsenteret som forret, hovedret og 
dessert. Eleverne læser de tre første 
sider i hver bog og skriver så deres 
vurdering af, hvad der virker 
spændende ved bogen, ned. Til slut 
giver eleverne en anmeldelse af hver 
bog-smagsprøve.  

7.-9. klasse 

Åbne tilbud til udskolingen 


