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Tilbud
til grundskolen
for skoleåret
2021-2022

6-10 år

Velkommen til Haderslev Bibliotekernes tilbud
til skolerne i Haderslev Kommune
Det starter med nysgerrigheden
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 2021/22 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
Haderslev Bibliotekerne
Covid-19 forbehold!
Vær opmærksom på, at der på grund af Covid-19 kan forekomme ændringer eller særlige forbehold, der skal tages i
forbindelse med afvikling af de enkelte tilbud. Kontakt os gerne, så finder vi en løsning.
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Indhold
Indskolingen

Mellemtrin
Udskoling
Gør det selv
Praktiske oplysninger

Rundvisning
på børnebiblioteket
Biblioteket inviterer indskolingsklasserne på besøg. Vi præsenterer vores
fysiske tilbud på biblioteket, digitalt på nettet og viser klassen rundt på
biblioteket.
Målgruppe:

0.-3. klasse

Tid og sted:

Kan bookes i perioden september - marts
Varighed: 1 time - 1½ time hvis I ønsker tid til selv at kigge
rundt på biblioteket.
Besøget kan kombineres med booktalk på
børnebiblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens.

Booking:

Senest 14 dage før; kontakt Eva Hald
mail: evah@haderslev.dk

Booktalk
skønlitteratur
Bibliotekaren anbefaler gode bøger til læsetræning og fritidslæsning
kombineret med bogtrailers og en kort introduktion til eReolenGo!
Målgruppe:

0.-3. klasse – Én klasse ad gangen.

Tid og sted:

Kan bookes hele året.
Varighed: 30-60 min. Kan kombineres med rundvisning
på skolen eller børnebiblioteket i Gram, Haderslev
eller Vojens

Booking:

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

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.
Målgruppe:

0.-3. klasse

Tid og sted:

Kan bookes i perioden september - marts
Varighed: 30 min. Kan kombineres med rundvisning på
børnebiblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens

Booking:

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

Indskolingen

Novelle
Engineering
Kort fortalt går Novelle Engineering ud på, at eleverne under læsningen af
et stykke litteratur er 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.
Processen styrker de sproglige, sociale
og håndværksmæssige kompetencer.
Målgruppe:

0.-3. klasse

Tid og sted:

Kan bookes hele året
Varighed: efter aftale. På skolen eller Kulturhuset Bispen

Booking:

Senest 14 dage før; kontakt Brian Borst Hansen
mail: brbh@haderslev.dk
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Mellemtrin

Rundvisning
på børnebiblioteket
Biblioteket inviterer indskolingsklasserne på besøg. Vi præsenterer vores
fysiske tilbud på biblioteket, digitalt på nettet og viser klassen rundt på
biblioteket.
Målgruppe:

4.-6. klasse

Tid og sted:

Kan bookes i perioden september - marts
Varighed: 1 time - 1½ time hvis I ønsker tid til selv at kigge
rundt på børnebiblioteket i Gram, Haderslev eller Vojens
Besøget kan kombineres med booktalk.

Booking:

Senest 14 dage før; kontakt Eva Hald
mail: evah@haderslev.dk
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Booktalk
skønlitteratur
Bibliotekaren anbefaler gode bøger til læsetræning og fritidslæsning
kombineret med bogtrailers og en kort introduktion til eReolenGo!
Målgruppe:

4.-6. klasse – Én klasse ad gangen.

Tid og sted:

Kan bookes hele året
Varighed: 30-60 min. Kan kombineres med rundvisning
på skolen eller børnebiblioteket i Gram, Haderslev
eller Vojens

Booking:

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

Booktalk
faglig læsning
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.
Målgruppe:

4.-6. klasse – Én klasse ad gangen.

Tid og sted:

Kan bookes september til marts
Varighed: 30-45 min. Kan kombineres med rundvisning.
på skolen eller børnebiblioteket i Gram, Haderslev
eller Vojens

Booking:

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

Læsehesten
Alle klasser på 4. årgang kan dyste mod hinanden i konkurrencen om at
blive månedens læsehest.
Kampagnen starter september 2021 og klassens lærer tilmelder klassen
og inddaterer via bibliotekets hjemmeside, hvor mange sider klassen har
læst hver uge. Børnene kan her følge med på læsebarometeret og se, hvor
godt de klarer sig og hvor meget de andre 4. klasser har læst.
Hver måned kåres månedens “Læsehest” – den klasse i kommunen, der
har læst mest. Vinderklassen får besøg fra biblioteket med
oplæsning og overraskelser, bl.a. en flot håndlavet Dalar læsehest
fremstillet i Håndværkeriet.
Målgruppe:
Tilmelding:
Varighed:
Info:

4. klasse
Senest 15. august 2021
haderslevbibliotekerne.dk/laesehesten
Skoleåret i 4. klasserne fra start september ‘21-slut juni ‘22
Marianne Johansen Møller
mail mjmo@haderslev.dk

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. Se mere på smartparatsvar.dk
Der kan deltage op til 12 klasser fra Haderslev Kommune.
Målgruppe:

6. klasse

Tid og sted:

Lokal runde, 1. december 2021 på Haderslev Bibliotek
Regional runde: 12. januar 2022 på Vejle Bibliotek
Landsfinale: 2. februar 2022 i Odense
Varighed: 1-5 timer afhængigt af hvor godt holdet klarer sig

Booking:

Senest 1. september 2021
Kontakt Joan Meyer mail: jome@haderslev.dk
eller Eva Anita Hald mail: evah@haderslev.dk

Konkurrencer

Stormester
i oplæsning
I foråret 2022 afholder vi læsekonkurrencen Stormester i Oplæsning for
5. klasser. Klassen udvælger en højtlæser, der læser højt fra en selvvalgt
tekst. Oplæserne fra de forskellige skoler bedømmes af et dommerpanel,
og der kåres en lokal Stormester. En oplagt mulighed for at træne højtlæsning i klassen.
Målgruppe:

5. klasse

Tid og sted:

11. marts 2022 kl. 11-12.30 - for skoler i Haderslev Kommune
Varighed: 1-2 timer afhængigt af antallet af tilmeldte skoler
Begrænset antal pladser. Inden den 1. december 2021 til
Susanne Dahl Jensen
mail: sdal@haderslev.dk

Booking:
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Booktalk
skønlitteratur
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 inspiration til alle uanset niveau og interesse.
Kan kombineres med en rundvisning i børnebiblioteket.
Målgruppe:

7.-10. klasse

Tid og sted:

Kan bookes hele året
Varighed: 30-60 min. På skolen eller børnebiblioteket i
Gram, Haderslev eller Vojens

Booking:

Senest 14 dage før; kontakt Susanne Dahl Jensen
mail: sdal@haderslev.dk

Booktalk
faglig læsning
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.
Målgruppe:

7.-9. klasse - kun én klasse ad gangen pr. booking

Tid og sted:

Kan bookes i perioden september-marts
Varighed: 30-45 min. På skolen eller børnebiblioteket i
Gram, Haderslev eller Vojens

Booking:

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

Udskoling
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.
Målgruppe:

7.-9. klasse

Tid og sted:

Kan bookes hele året
Varighed: efter aftale
på skolen eller Kulturhuset Bispen

Booking:

Senest 14 dage før; kontakt Brian Borst Hansen
mail: brbh@haderslev.dk

Fake news
Vi fokuserer på begrebet ”Fake News” og giver eleverne et grundlag for at blive
kompetente nyhedsforbrugere. Gennem oplæg, små opgaver og gruppediskussion får eleverne forståelse for, hvad falske nyheder er, hvor nemt det er
at producere, samt hvordan de kan spotte og afsløre falske nyheder. Eleverne
deltager aktivt med dialog, refleksion og stillingtagen til egen adfærd.
Målgruppe:

8.-10. klasse

Tid og sted:

Kan bookes hele året
Varighed: 2x45 min.
på skolen eller biblioteket i Haderslev
Senest 14 dage før; kontakt Søren Nygaard Gjesse
mail: sngje@haderslev.dk

Booking:
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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. Eleverne skal i mindre grupper og på klassen
diskutere både de positive og negative konsekvenser ved at leve i en digital
tidsalder. Målet 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. Oplægget
kan eventuelt bruges som en indgangsvinkel til, at klassen efterfølgende laver
klasseregler for brugen af telefoner og computere i skoletiden, pauserne og
fritiden sammen i sociale sammenhænge.
Målgruppe:

7.-10. klasse

Tid og sted:

Kan bookes hele året
Varighed: 2x 45 min. På skolen eller biblioteket i Gram,
Haderslev eller Vojens
Senest 14 dage før; kontakt Søren Nygaard Gjesse
mail: sngje@haderslev.dk

Booking:

Gør det selv
Brug bibliotekets netmedier
På www.haderslevbibliotekerne.dk kan du ved at klikke ind på Netmedier
få gratis adgang til en lang række digitale muligheder f.eks. Faktalink,
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 masser af muligheder –
både til underholdning og skolebrug.

Online

SøgSmart
SøgSmart er et digitalt værktøj, der understøtter grundskoleelevers arbejde med informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet
indeholder tre moduler, der henvender sig til 3.-9. klassetrin. SøgSmart er
udviklet af de danske centralbiblioteker og CFU og er gratis at anvende for
alle.
Værktøjet anvendes af undervisere og elever med UNI-login.
Andre interesserede kan oprette en profil uden brug af UNI-login.
Værktøjet kan benyttes af klassen sammen med læreren.
Læs mere her www.søgsmart.dk

Google og databaser
Et gratis MinUddannelses-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.
Læringsforløbet er et godt forløb for de fleste klasser, og forløbet er nemt at
tilpasse til ønsket brug og omfang.
Målgruppe: 8.-9. klasse (én eller flere klasser).
Yderligere info: Find læringsforløbet på MinUddannelse.net
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Hjælp
til projektopgave
Et gratis MinUddannelses-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-hvorhvordan søgemodel (informationsbehov, -ressourcer og -søgning) udfoldes
i tre afsnit. Desuden et afsnit om brætspillet “Projekt” - som kan købes på
nettet (eller eventuelt lånes af biblioteket).
Målgruppe: 8.-9. klasse
Yderligere info: Find læringsforløbet på MinUddannelse.net

Vinterbogen
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 2022 løber “Vinterbogen” i perioden fra den 17. januar til den 11. februar. God
fornøjelse!
Se mere på vinterbogen.dk.

eReolenGo.dk
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 eReolen GO app’en.
Målgruppe: 7-14 år

Laesesporet.dk
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.
Målgruppe: 7-14 år
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Kontakt

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

