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Højtlæsning i morgengryet.

Uge 46 er der Nordisk litteraturuge, som er et 
højtlæsningsarrangement, hvor den samme 
nordiske litteratur relateret til et valgt tema 
læses op samtidigt i hele Norden. 

Vi læser højt og snakker om bogen. Det tager 
ca ½ time.

Aktiviteten kan foregå på alle vores biblioteker. 
Booking sker efter først-til-mølle princippet ved 
henvendelse til Jeanette.

 + Omverdensforståelse
 + Lytteforståelse
 + Fortælling 

Morgengry

Tips til gode letlæsningsbøger.

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

Besøget kan foregå på alle bibliotekerne og  
varer ca. 1 time. Booking sker efter først- 
til-mølle princippet ved henvendelse til 
Jeanette.

 + Omverdensforståelse
 + Viden om bibliotekets tilbud
 + Læseudvikling
 + Alsidig udvikling 

Læs løs
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Spark læselysten i gang. Vi holder en Booktalk med 
forslag til underholdende og spændende frilæsning. 
Kan evt. bruges som optakt til læsebånd eller læse-
kontrakt.

Besøget kan foregå på alle bibliotekerne og varer ca 
1 time. Booking sker efter først-til-mølle princippet 
ved henvendelse til Jeanette.

 + Læselyst
 + Læseoplevelse
 + Indlevelse
 + Indsigt i litteraturen 

Bibliotekarens
kuffert

Biblioteksbesøg med vægt på at styrke 
elevernes lyst til at læse og bibliotekets 
mange tilbud. 

Vi præsenterer vores mange spændende 
materialer og aktivitetstilbud. Besøg og 
præsentation tilpasses de enkelte klasse-
trin.

Besøget kan foregå på alle bibliotekerne 
og varer ca 1 time. Booking sker efter først- 
til-mølle princippet ved henvendelse 
til Jeanette.

 + Omverdensforståelse
 + Viden om bibliotekets tilbud
 + Alsidig udvikling
 + Læseudvikling 

På opdagelse
i biblioteket

Vi præsenterer eleverne for biblioteket som et sted, hvor der 
både er plads til leg og læring.  

Vi tilbyder en omgang Sprogfitness fyldt med sproglege, motorik 
og sjov. Vi har fokus på kropslige læringsstile, der både stimulerer 
samarbejde og sociale kompetencer hos eleverne.

Besøget kan foregå på alle bibliotekerne og varer ca 1 time. 
Booking sker efter først-til-mølle princippet ved henvendelse til 
Jeanette.

 + Læseudvikling
 + Alsidig udvikling
 + Sproglig bevidsthed 

Sprogfitness

Vinterbogen er et landsdækkende samarbejde mellem 
landets børnebiblioteker og udspringer af den populære 
læselystkampagne, Sommerbogen. 

Hvor Sommerbogen finder sted i sommerferien og sætter 
fokus på fritids- og lystlæsningen, finder Vinterbogen sted 
i januar/februar, men er målrettet skoleklasserne, som skal 
meldes til for at deltage. Formålet med begge kampagner 
er at få så mange elever som muligt til at læse og dele 
deres oplevelser med hinanden. 

Vi sender særskilt invitation ud til alle skoler. 

 + Læselyst 
 + Udvælge bøger 
 + Fællesskab 

Vinterbogen



Rebild Bibliotekerne
Grangårdsvej 13A

9530 Støvring
99 88 77 40

bibliotek@rebild.dk

Vi glæder os  
til at høre fra dig...

Jeanette Thisted Villadsen  
ijtvi@rebild.dk 

Mette Lindstrøm Nielsen  
imeln@rebild.dk 

Signe Rugtved Andersen  
isran@rebild.dk


