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Vi guider dig til  
de bedste oplevelser

Find vej i junglen!

VI HAR TILBUD

ÅRET RUNDT

Vi sætter lyrikken på spil

really?
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Really! Vi guider dig til



Vi introducerer eleverne til hvordan de søger på bibliotekets 
hjemmeside. 

Vi hjælper dem til at blive skarpe på at afgrænse litteratur- 
søgninger og introducerer dem til forskellige søgestrategier 
og databaser, som er relevante i forhold til opgaveskrivning.

Eleverne lærer at være kildekritiske og at forholde sig til Fake 
News.

Besøget varer ca 1½ time. Booking sker efter først-til-mølle 
princippet ved henvendelse til Mette.

 + Digitale kompetencer
 + Søgestrategi
 + Informationssøgning 

Opgaveskrivning, 
Kildekritik  

og Fake News Vi præsenterer eleverne for lyrik fra 70’erne til i 
dag på en ny måde.

Vi læser udvalgte digte op og har bingo-plader 
med ord klar. Så er det bare med at lytte og være 
parat. Hvem får bingo først?

Vi tager gerne mod specifikke ønsker, så det 
passer ind i netop jeres forløb.

Aktiviteten varer ca 1 time. Booking sker efter 
først-til-mølle princippet ved henvendelse til 
Signe.

 + Litteraturkendskab 
 + Fællesskab  
 + Lytning  
 + Afkodning 

poesi·bingo

Vi holder en booktalk, hvor klassen får præsenteret en række spændende og medrivende bøger. 
Vi ser på både de nyere skøn- og faglitterære bøger, der kan lånes på biblioteket. Formålet er at 
inspirerer til læsning såvel i skolen som i fritiden.

Efter besøget er der mulighed for at eleverne får oprettet lånerkort og dermed mulighed for at 
låne materialer med hjem. (underskrevet indmeldelseblanket skal medbringes)

Aktiviteten varer ca 1 time. Booking sker efter først-til-mølle princippet ved henvendelse til Mette.

 + læsning 

booktalk

really?



VI GLÆDER OS
TIL AT HØRE FRA DIG...

Rebild Bibliotekerne
Grangårdsvej 13A

9530 Støvring
99 88 77 40

bibliotek@rebild.dk

Jeanette Thisted Villadsen  
ijtvi@rebild.dk 

Mette Lindstrøm Nielsen  
imeln@rebild.dk 

Signe Rugtved Andersen  
isran@rebild.dk


