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5-6. klasser: 

CRIME SCENE  
Vi forvandler et rum på Skørping Bibliotek 
til gerningssted, med spor og tegn på, at 
her er der sket en forbrydelse. 
Eleverne, som nu er retsteknikere, lukkes 
ind i rummet i små hold ad gangen. Her 
får de mulighed for at undersøge stedet, 
inden de efterfølgende udfylder en politi-
rapport. 
Tilbage på skolen må de, ud fra politi-
rapporten og deres fri fantasi, skrive hver 
deres lille krimi. Hvad er der mon sket på 
gerningsstedet?  
Aktiviteten varer ca. 1 time. Der er be-
grænset antal pladser og booking sker 
ved henvendelse til Signe.  

3. klasser: 

ÅBEN SKOLE / 
FORFATTERBESØG   
Åben Skole for alle 3. klasser! 
Booktalks, forfatterbesøg og Bookbento 
sidst i september måned.  
Vi sender særskilt information ud til sko- 
lerne, men kan allerede nu afsløre at 
vi i år får besøg af forfatter Anne Sofie 
Hammer, som står bag Villads fra Val-
by-bøgerne.  
Kontaktperson for arrangementerne er 
Jeanette.

6. klasser: 

SMART PARAT SVAR 
Smart Parat Svar er en supersej landdæk-
kende læsequiz for alle børn i 6. klasse. 
Quizzen er en holdkonkurrence med 
5 deltagere fra hver af de tilmeldte 
klasser, så der skal både dystes mellem 
klassernes hold og på tværs af skolerne. 
I 2021 nåede et hold fra Bavnebakkesko-
len helt til landsfinalen!!
Quizzen afholdes i december måned og 
invitationer sendes ud til 6. klassetrin i 
begyndelsen af skoleåret.  
Kontakt Jeanette for flere oplysninger. 

0. klasser: 

PÅ OPDAGELSE I  
BØRNEBIBLIOTEKET  
Det er altid fantastisk at besøge børne-
biblioteket. Vi viser, fortæller om og læser 
op fra nogle at de 1000vis af spændende 
bøger fra børnebibliotekets hylder. 
Vi krydrer jeres besøg med en sprogleg 
og måske giver det lyst til at besøge bib-
lioteket sammen med mor eller far efter 
skoletid?
Besøget kan foregå på alle vores bibliote-
ker og varer ca. 1 time. Booking sker ved 
henvendelse til Jeanette.

4. klasser: 

BOOKTALKS    
Vi hiver en masse spændende bøger 
ned fra bibliotekets hylder og holder en 
booktalk, hvor klassen bliver præsenteret 
for en række nyere skøn- og faglitterære 
bøger, der alle kan lånes på biblioteket. 
Formålet er at inspirere til læsning såvel i 
skolen som i fritiden – og der er masser af 
fede historier der venter!
Eleverne skal medbringe underskrevet 
indmeldelsesblanket, hvis de skal have 
lånerkort med hjem. Der vil være tid til 
selv at finde og låne bøger efter booktal-
ken. 
Aktiviteten varer ca. 1 time og kan foregå 
på alle bibliotekerne. Booking sker ved 
henvendelse til Mette.  

7-10. klasser: 

INFORMATIONSSØGNING  
TIL OPGAVER OG KILDEKRITIK   
Hvor og hvordan finder man brugbare kilder til sin opgave? 
Vi viser eleverne hvordan de søger på bibliotekets hjemmeside og andre gode steder, og 
hjælper dem til at blive skarpe på at afgrænse litteratursøgninger 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 – det gælder både, 
når man skal skrive opgave, men også når man møder den uendelige strøm af nyheder 
hver dag. 
Besøget varer ca. 1½ time og kan foregå på alle vores biblioteker. 
Booking sker ved henvendelse til Mette.  

For alle: 

VINTERBOGEN  
Vinterbogen er et landsdækkende sam- 
arbejde mellem landets børnebibliote-
ker, og udspringer af den populære læse-
lystkampagne, Sommerbogen.
Hvor Sommerbogen finder sted i som-
merferien og sætter fokus på fritids- og 
lystlæsning, finder Vinterbogen sted i ja-
nuar/februar. 
Vinterbogen 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. 
En af grundtankerne bag Vinterbogen er 
at give klasserne mulighed for at arbejde 
konstruktivt med læsning, som andet og 
mere end bare tekstlæs ning. 
De enkelte klasser oprettes i forbindel-
se med tilmelding, hvilket giver lærerne 
mulighed for at samle og se elevernes ar-
bejde på vinterbogen.dk  


