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Lad eleverne finde ny inspiration til mere læsning. Vi 
holder en Booktalk med forslag til underholdende 
og spændende frilæsning.

Booktalken kan foregå på alle vores biblioteker og 
varer ca 1 time. 

Booking sker efter først-til-mølle princippet ved 
henvendelse til Jeanette.

 + Indlevelse og indsigt i litteraturen
 + Læselyst
 + Læseoplevelse 

Bibliotekarens        Bibliotekarens        
kuffertkuffert

 + Læselyst 
 + Oplevelser 
 + Fællesskab 

Smart Smart 
          Parat          Parat
      Svar      Svar

Smart parat svar er en supersej landsdækkende 
læsequiz for alle børn i 6. klasse. 

Quizzen er en holdkonkurrence med 5 deltagere fra 
hver af de tilmeldte klasser. Formålet med quizzen 
er at sætte de gode læsere i spil som rollemodeller.

Quizzen afvikles i december og invitationer sendes 
ud til 6. klassetrin i begyndelsen af det nye skoleår.

Kontakt Signe for yderligere oplysninger.



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 

VinterbogenVinterbogen
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Jeanette Thisted Villadsen, 
Mette Lindstrøm Nielsen,

& Signe Rugtved Andersen.

SKREVET AF:
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Få præsenteret bibliotekets mange spændende materialer  
og aktivitetsmuligheder. Besøget ruster eleverne til at  
orientere sig selvstændigt på biblioteket. 

Vi sætter både fokus på de fysiske og de digitalemuligheder, 
fx E-reolen, Filmstriben og Faktalink. Vi målretter besøget til 
det enkelte klassetrin og tager gerne mod specifikke ønsker.

Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelses- 
blanket, hvis de skal have lånerkort med hjem. Der vil være 
tid til selv at finde og låne materialer med hjem.

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

 + Viden om biblioteksbrug
 + Inspiration
 + Biblioteksbrug 

BiblioteksbesøgBiblioteksbesøg

Eleverne lærer om informationssøgning og kildekritik: Hvad 
er vigtigt at vide når der skal findes information til en opgave? 

Vi fortæller lidt om fake news og hvordan eleverne forholder 
sig til denne type nyheder. Vi vil også komme omkring god 
opførsel på nettet og digital dannelse.

Varighed: ca 1½ time og kan kombineres med en rundvisning 
på biblioteket. Booking sker efter først-til-mølle princippet 
ved henvendelse til Mette. 

 + Søgeteknikker
 + Digitale kompetencer 

Informations- Informations- 
      søgning og         søgning og   
                                    kildekritikkildekritik
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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

Vi glæder osVi glæder os
til at høre fra dig...til at høre fra dig...


