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Det starter med nysgerrigheden

VELKOMMEN TIL KULTURHUSET BISPENS 
OG HADERSLEV BIBLIOTEKERNES SKOLETILBUD 2022-23

Kulturhuset Bispen og Haderslev Bibliotekerne har udviklet en vifte af tilbud til skolerne i 
Haderslev Kommune. Vi håber, at I vil tage godt imod tilbuddene, som for skoleåret 2022/23 
byder på tilbud inden for læsning, teknologi, kreativitet og digital dannelse. Har I idéer til nye 
samarbejder, hører vi også gerne fra jer. 
Der er et begrænset antal pladser på de enkelte tilbud, så book gerne i god tid. Under hvert 
tilbud kan I se, hvem I booker hos og hvem I kan stille spørgsmål til om indhold og afvikling. 

Vi glæder os til at høre fra jer og til samarbejdet.

Venlig hilsen
Kulturhuset Bispen & Haderslev Bibliotekerne

Velkommen
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Indhold

Målgruppe: 
Kompt.område:
Læringsmål:
Tid: 
Varighed:
        
Sted:
 
Booking: 

Alle klassetrin          s. 2

Indskolingen         s. 2-4

Mellemtrin            s. 5-8 

Udskoling             s. 9-11

Online                s. 13-14

0.-9. klasse
RUNDVISNING PÅ BIBLIOTEKET
Biblioteket inviterer indskolingsklasserne på besøg. Vi præsenterer vores 
tilbud på biblioteket, på nettet og viser klassen rundt på biblioteket.  

0.-9. klasse
Dansk: læsning, elevernes alsidige udvikling. 
Viden om biblioteksbrug, omverdensforståelse. 
September - marts.                        
Ca. 1 time - 1½ time, hvis I ønsker tid til selv at kigge rundt 
på biblioteket. Besøget kan kombineres med andre tilbud.
Gram, Haderslev eller Vojens.  

Senest 14 dage før: Kontakt Majbritt Jeppesen 
                               mail: majep@haderslev.dk 
                               eller Susanne Dahl Jensen 
                               mail: sdal@haderslev.dk
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Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:
        
Sted:
 
Booking: 

Indskolingen
LÆSEBOOST TIL BEGYNDERLÆSNINGEN
Bibliotekaren anbefaler gode bøger til læsetræning og fritidslæsning 
kombineret med bogtrailers og en kort introduktion til eReolenGo! 

0.-3. klasse
Dansk, læsning.
Inspiration til læsning, at eleven kan vælge en tekst ud 
fra et mindre udvalg 
Hele året               
30-60 min. Kan kombineres med rundvisning
på skolen eller børnebiblioteket. 
Gram, Haderslev eller Vojens.   

Senest 14 dage før: Kontakt Selina Maria Christensen
                               mail: semc@haderslev.dk

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:
        
Sted:
 
Booking: 

Indskolingen 
HØJTLÆSNING - DEN GODE HISTORIE
I er altid meget velkomne til at få en hyggestund på børnebiblioteket med 
højtlæsning. Hvis I er i gang med et tema, finder vi en eller flere bøger til 
oplæsning, som kan passe ind. Det kan være alt fra pirater og prinsesser 
til emner som venskab, mobning og andet. Eller vi vælger en historie, 
som vi gerne vil dele med jer. 

0.-3. klasse
Dansk, læsning.
Sproglig bevidsthed, lytteforståelse.
  
September - marts          
Ca. 30 min. Kan kombineres med rundvisning på skolen 
eller børnebiblioteket. 
Gram, Haderslev eller Vojens.   

Senest 14 dage før: Kontakt Marianne Johansen Møller                               
                               mail: mjmo@haderslev.dk



Indskolingen
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FOR SKOLENS YNGSTE TRIN, 0.-3. KLASSE HAR VI TILBUD DER VIL MOTIVERE 
ELEVERNE TIL LÆSNING, KREATIVITET OG INNOVATION I BÅDE DANSK, 

HÅNDVÆRK/DESIGN OG NATUR/TEKNOLOGI

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:
        
Sted:
 
Booking: 

Indskolingen 
BYG EN HISTORIE
I Byg en historie eller Novelle Engineering skal eleverne under læsningen af 
et stykke litteratur være med til at udpege problemer og udfordringer, som 
karaktererne i teksten støder på. Efterfølgende skal eleverne så udtænke og 
konstruere praktiske løsninger på de valgte udfordringer. 

0.-3. klasse
Dansk, Håndværk/design, natur/teknologi
Sproglig bevidsthed, problemløsning, innovation
  
Kan bookes hele året         
Efter aftale

På skolen eller Kulturhuset Bispen   

Senest 14 dage før: Kontakt Brian Borst Hansen                                  
                               mail: brbh@haderslev.dk
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FOR SKOLENS MELLEMSTE TRIN, 3-6. KLASSEHAR VI SYV SJOVE OG FORSKELLIGE 
TILBUD, DER ALLE HAR DET TILFÆLLES AT LÆSNINGEN ER I FOKUS. MEN IKKE 

KUN I DANSKFAGET, HER ER MULIGHED FOR AT INDDRAGE ANDRE FAG SÅSOM: 
NATUR/TEKNOLOGI OG HÅNDVÆRK/DESIGN, SAMT AT KONKURRERE 

OG VÆRE KREATIV MED OG IGENNEM LÆSNINGEN.

Mellemtrin

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:
        
Sted:
 
Booking: 

Mellemtrin

BOOKTALK - SKØNLITTERATUR
Bibliotekaren anbefaler gode bøger til fritidslæsning kombineret med
bogtrailers og en kort introduktion til eReolenGo!

4.-6. klasse
Dansk læsning
Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Eleven    
kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende 
hjemmesider og på biblioteket. 
Kan bookes hele året         
30-60 min.

På skolen eller biblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens.
 
Senest 14 dage før: Kontakt Torben Witt Hansen                                  
                               mail: towh@haderslev.dk
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Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:

        
Sted:
 
Booking: 

Mellemtrin

IND I FAGLLITTERATUREN
Mangler I input til den faglige læsning eller en temauge, så kommer vi 
gerne ud med en booktalk om et bestemt fagligt emne eller med blandede 
fagbøger, hvis den gode læseoplevelse gerne må være faglitteratur.  

4.-6. klasse
Dansk: læsning, faglig læsning
Tekstkundskab, faglig læsning, informerende tekster, 
læselyst. 
September til marts
30-45 min. Kan kombineres med rundvisning
på skolen eller børnebiblioteket.

Gram, Haderslev eller Vojens. 

Senest 14 dage før: Kontakt Selina Maria Christensen                               
                               mail: semc@haderslev.dk

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:
Varighed: 
       
Sted: 
Tilmelding: 
Info:

Mellemtrin

LÆSEHEST
Klassedyst i konkurrencen om at blive månedens Læsehest. Klasselæreren 
tilmelder klassen og inddaterer hver uge via bibliotekets hjemmeside, hvor 
mange sider klassen har læst. Konkurrencen kan evt. kombineres med 
Læsebånd, og læseaftaler. Hver måned kåres månedens Læsehest – den 
klasse i kommunen, der har læst mest. 
Vinderklassen får besøg fra biblioteket med oplæsning og overraskelser.

4. klasse
Dansk: læsning.
Læseglæde, læselyst, læsehastighed. 
Start september 2022 og skoleåret ud 
     
På skolen
Haderslevbibliotekerne.dk senest 1. juni 2022
Kontakt Marianne Johansen Møller                               
             mail: mjmo@haderslev.dk



Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
        
Sted:
 
Booking: 

Mellemtrin

LÆSE-PRALEMÆRKER
Et læsetilbud hvor eleverne skal samle de forskellige klistermærker, der 
opnås ved læsning, i et hæfte. Pralemærkerne er tilrettelagt efter positiv 
psykologi og det amerikanske klasserumsværktøj “bragtags”. 

5. klasse
Dansk: læsning
Læsemotivation, læsning, sproglig bevidsthed, konkurrence, 
fagliglæsning.
 
Fra september        
  
I klasserne. Materialet sendes digitalt og printes hos jer

Senest 14 dage før: Kontakt Selina Maria Christensen                                 
                               mail: semc@haderslev.dk

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:        
Sted:
 
Booking: 

Mellemtrin

PROGRAMMERING MED ROBOTTER
Præsentation af programmering og robotter. Eleverne får i grupper af 2-4 
udleveret en robot, som de i fællesskab skal programmere til at løse et 
konkret problem.

3.-5. klasse
Dansk, natur/teknik 
læsemotivation, læsning, sproglig bevidsthed, konkurrence, 
fagliglæsning.
 
Hele året    
Efter aftale  
På skolen eller på Kulturhuset Bispen

Senest 14 dage før: Kontakt Brian Borst Hansen                               
                               mail: brbh@haderslev.dk
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Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid/sted: 

        

Booking: 

Mellemtrin

SMART PARAT SVAR QUIZ
Bliv Danmarks klogeste 6. klasse! Haderslev Bibliotek er igen i år vært ved 
de lokale runder i denne landsdækkende videnskonkurrence, hvor klasserne 
stiller et hold på fem, der skal dyste i paratviden inden for mange fagområder 
- bl.a. børnelitteratur. Læs mere på smartparatsvar.dk

6. klasse
Dansk: læsning
Faglitteratur, paratviden, konkurrence, quiz, samarbejde og      
kommunikation
  
7. december 2022: Lokal runde på Haderslev Bibliotek   
11. januar 2023: Regional runde på på Vejle Bibliotek, 
1. februar 2023: Landsfinale i Odense

Senest 14 dage før: Kontakt Torben Witt Hansen                           
                               mail: towh@haderslev.dk

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:        
Sted:
 
Booking: 

Mellemtrin

STORMESTER I OPLÆSNING
I foråret 2023 afholder vi læsekonkurrencen “Stormester i Oplæsning” for
5. klasser. Klassen udvælger en højtlæser, der læser højt fra en selvvalgt tekst. 
Oplæserne bedømmes af et dommerpanel, og der kåres en lokal Stormester. 
En oplagt mulighed for at træne højtlæsning i klassen. 

5. klasse
Dansk: Læsning, oplæsning
Læsemotivation, læsning, sproglig bevidsthed, konkurrence, 
fagliglæsning.
 
10. marts 2023 kl. 11-12.30 - for skoler i Haderslev Kommune
1-2 timer afhængigt af antallet af tilmeldte skoler 
På skolen eller på Kulturhuset Bispen

Senest 1. december 2022: Kontakt Susanne Dahl Jensen                            
                                         mail: sdal@haderslev.dk
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Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
        
Sted:
 
Booking: 

Udskoling

UNG LIT
Bibliotekaren præsenterer et bredt udvalg af ungdomsbøger samt e-bøger 
og lydbøger på både dansk og engelsk. Der vil være fokus på de nyeste titler 
inden for sci-fi, fantasy, graphic novels og YA-genren. Så der vil være inspi-
ration til alle uanset niveau og interesse. I kan også tage udgangspunkt i et 
emne som fx: sommerlæsning, halloween, valentine.

7.-10. klasse
Dansk: Læsning
Læselyst, læsemotivation og inspiration til læsning.
 
Hele året     
  
På skolen eller i biblioteket
Gram, Haderslev og Vojens
Senest 14 dage før: Kontakt Susanne Dahl Jensen                             
                               mail: sdahl@haderslev.dk

FOR SKOLENS ÆLDSTE TRIN, 7.-9. KLASSE HAR VI OGSÅ NOGLE FEDE TILBUD 
OM UNGDOMSLITTERATUR, HJÆLP TIL PROJEKTOPGAVER OG FORLØB 

MED FOKUS PÅ FORHOLD TIL TEKNOLOGI OG NYHEDER.

Udskoling



Klassetrin:
Kompt.område:

Læringsmål:

Tid: 
Varighed:        
Sted:
 
Booking: 

Udskoling

LITTERATUR TIL PROJEKTOPGAVEN
Mangler I input til den faglige læsning eller en temauge, så kommer vi gerne 
ud med en booktalk om et bestemt fagligt emne eller med blandede fag-
bøger, hvis den gode læseoplevelse gerne må være faglitteratur.

7.-9. klasse
Dansk: Faglig læsning, natur/teknik, engelsk, samfundsfag, 
historie m.m.
Informationskompetence, projektforløb, digitale kompeten-
cer, søgestrategi, research, målrettet informationssøgning. 
 
September - marts
30-45 min. 
På skolen eller i biblioteket
Gram, Haderslev og Vojens
Senest 14 dage før: Kontakt Selina Maria Christensen                                 
                               mail: semc@haderslev.dk

Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 

Varighed:        
Sted:
Booking: 

Udskoling

ET LIV I DIGITAL BALANCE
Hvordan opnår man et sundt forhold til den teknologi vi omgiver os med 
hver dag? Det findes der næppe et rigtigt svar på, men man kan tage stilling 
til hvor meget det skal fylde i ens eget liv. Målet med oplægget er at eleverne 
får reflekteret over deres forbrug af digitale medier og de vil få en række 
værktøjer til et sundt liv i digital balance.

7.-9. klasse
Dansk: Dansk, digital dannelse
Kildekritik, relevansvurdering, søgeprocesser.

Hele året

2 x 45 min. 
På skolen eller i biblioteket Gram, Haderslev og Vojens
Senest 14 dage før: Kontakt Søren Nygaard Gjesse                                 
                               mail: sngje@haderslev.dk
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Klassetrin:
Kompt.område:
Læringsmål:

Tid: 
Varighed:        
Sted:
 
Booking: 

Udskoling

FAKE NEWS
Vi fokuserer på begrebet ”Fake News” og giver eleverne et grundlag for at blive 
kompetente nyhedsforbrugere. Gennem oplæg, små opgaver og gruppedisk-
us-sion får eleverne forståelse for, hvad falske nyheder er, hvor nemme de er at 
producere, samt hvordan de kan spotte og afsløre falske nyheder. 

9. klasse
Dansk: Digital dannelse, alsidig udvikling
Digital dannelse og kompetencer, kildekritik,
Informationssøgning.
Hele året
2 x 45 min. 
På skolen eller Haderslev bibliotek

Senest 14 dage før: Kontakt Søren Nygaard Gjesse                             
                               mail: sngje@haderslev.dk

Udskoling
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Online

GØR DET SELV
Brug bibliotekets netmedier. På haderslevbibliotekerne.dk/e-materialer har du gratis adgang til en lang række dig-
itale muligheder f.eks. Faktalink og Infomedia. eReolen.dk giver adgang til lydbøger og e-bøger og Filmstriben til 
en masse spændende spille-, kort- og dokumentarfilm. Du kan også finde digitale ordbøger og meget mere. Der er 
mange muligheder – både til underholdning og skolebrug.

Online

GOOGLE OG DATABASER
Minuddannelse.net - et gratis læringsforløb. Google er i praksis uundværlig til informationssøgning. Lige så uundværlig 
er diverse databaser målrettet elevers opgaveskrivning, som stilles til rådighed af skolen, biblioteket og andre. Lærings-
forløbet er et godt forløb for de fleste klasser, og forløbet er nemt at tilpasse til ønsket brug og omfang. 

Klassetrin: 8.-9. klasse (én eller flere klasser). 
Yderligere info: Find læringsforløbet på minuddannelse.net 

FØLGENDE ONLINE TILBUD ER EN LILLE APPETIZER PÅ DIGITALE TILBUD, SOM I 
UDE PÅ SKOLERNE SELV KAN BENYTTE JER AF. DET KAN VÆRE 

HADERSLEV BIBLIOTEKERNES EGNE NETMEDIER ELEVERNE KAN BRUGE, NÅR DER 
SKAL SKRIVES OPGAVER ELLER DET KAN VÆRE LÆRINGSFORLØB 

PÅ MINUDDANNELSE.DK 
- GOD FORNØJELSE

Online
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VINTERBOGEN 2023
Vinterbogen er skolekonkurrencedelen af den velkendte læselystkampagne ”Sommerbogen”, der på opfordring fra lærere 
og bibliotekarer er taget ud af sommerferien og i stedet lagt midt i skoleåret. Det betyder, at I kan være endnu mere 
aktive i klassen og sammen med bibliotekerne motivere elevernes læselyst. I “Vinterbogen” er der fokus på at dele sin 
begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Der er mange muligheder for at dele læseoplevelser, 
og der er forslag til sjove aktiviteter, I kan lave i klassen. Vi håber, I har lyst til at deltage i så meget som muligt og sprede 
læseglæden til nye og gamle læseheste. 
I 2023 løber “Vinterbogen” i perioden fra 16. januar til 10. februar. 
Yderligere info: Vinterbogen.dk.

Online

EREOLENGO!
eReolenGo.dk er en selvstændig side under eReolen.dk, der indeholder børnematerialer formidlet særligt til børn 
og unge i alderen 7-14 år. Børnene skal være oprettet som bruger af folkebiblioteket for at få adgang til eReolenGo. 
Formålet med eReolen Go er at styrke børns læselyst og læsefærdigheder via en lettere adgang til digitale bøger 
som e-bøger eller netlydbøger. Adgangen til eReolenGo får man via hjemmesiden eller app’en eReolenGo.

Online

LÆSESPORET
Kender du Læsesporet? Her finder du et væld af inspiration og idéer til at styrke læseglæden hos børn og unge 6-16 år. 
Gå på opdagelse – eller gå målrettet efter læsekoncepter, som Læsefamilier eller Sluk og Læs. Du kan også finde masser 
af viden om børn og unges læsevaner og –kultur.

Yderligere info:  laesesporet.dk

Online

HJÆLP TIL PROJEKTOPGAVE
MinUddannelse.net - et gratis læringsforløb. I forløbet tjekkes det om eleverne er oprettet som folkebiblioteksbruger og 
bruger af bibliotek.dk. Det afklares, hvad opgaveramme og informationsbehov er. En hvad-hvor-hvordan søgemodel (infor-
mationsbehov, -ressourcer og -søgning) udfoldes i tre afsnit. Desuden et afsnit om brætspillet “Projekt” - som kan købes 
på nettet (eller eventuelt lånes af biblioteket). 

Klassetrin: 8.-9. klasse 
Yderligere info: Find læringsforløbet på minuddannelse.net
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Haderslev Bibliotek
Bispebroen 3 

6100 Haderslev 
Tlf. 7434 7777

Gram Bibliotek
Stadionvej 15 

6510 Gram 
Tlf. 7434 7740

Vojens Bibliotek
Rådhuscentret 7 

6500 Vojens 
Tlf. 7434 7700

Kontakt

haderslevbibliotekerne.dk

HADERSLEV BIBLIOTEKERNE
Lokalt med globalt udsyn

På Haderslev Bibliotekerne kan du fordybe dig på flere planer. Vi har en bred 
vifte af tilbud, som vi stiller til rådighed for dig.

 Hos os kan du oplevelitteraturen i foredrag, debatter 
og aktuelle arrangementer.

EN VERDEN AF MATERIALER

Først og fremmest er vi bøgernes verden. Det siger næsten sig selv. Uanset 
om du vil blive klogere,fordybe dig, græde, gyse eller bare hygge dig, så går 
du ikke forgæves. Vi har det hele. Men vi erogså digitale, vi ser ind i fremti-

den, og vi favner de nye medier og muligheder.

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Vores venlige og vidende personale står parat, hvis du skal 
bruge hjælp. Hvis du hellere selv vil søge, kan du benytte vores app bibliote-

ket eller haderslevbibliotekerne.dk

SELVBETJENING

Med vores selvbetjeningsløsning kan du frit benytte 
biblioteket både i og uden for den betjente åbningstid 

– lige når det passer dig.

LOKALE AFDELINGER

Hovedbiblioteket finder du i Kulturhuset Bispen i hjertet af Haderslev. Men 
med vores lokalafdelinger i Gram og Vojens er vi aldrig langt fra dig 

og dit lokalsamfund.


