
Skolebibliotekets årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil 
præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade 
jer inspirere.

Vi skal have tilmelding/tilbagemelding vedrørende tilbudene, så vi endeligt kan for-
dele ressourcerne samt fastlægge, hvem der ønsker at være med hvornår.

Vi er også åbne overfor at ændre eller tilføje emner. Den tidsmæssige placering 
på årsplanen kan vi for en del af emnerne også snakke om.

Til årsplanen er det en stor hjælp for os præcist at vide, hvornår de enkelte klas-
seteams planlægger at afvikle

 projektopgaver
 fri selvvalgt opgaver

For at kunne vejlede og finde egnede materialer til flest mulige, foretrækker vi, 
at projekterne laves én klasse af gangen.
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Skolebibliotekets målsætning for skoleåret 07/08 er at vi:

 tilbyder muligheder for fordybelse og udvikling

 lærer og fastholder brugerne i gode arbejdsvaner 

 tilbyder 0. – 2. kl. 40 minutters ugentlig bibliotekstid

 øger udsmykningen og har skiftende udstillinger

Årsplaner fra teams og klasser

Hvis I ønsker hjælp til materialesøgning og planlægning af jeres emner og pro-
jekter, så giv os besked senest 1. september, eller I kan aflevere en kopi af jeres 
årsplan til skolebiblioteket. Markér tydeligt hvilke emner, I ønsker, at vi skal sup-
plere med ideer og materialer, så vil vi se på, om vi overhovedet kan det. 
Opgaver vi har fået besked om i god tid får altid 1. prioritet, når vores indsats 
skal fordeles.

I det mindste kan vi være forberedte, når eleverne kommer for at søge informa-
tioner.

Udstilling af   elevarbejder  

På skolebiblioteket har vi mulighed for at vise elevar-
bejder frem for mange. Det skaber liv, øger nysgerrig-
heden og giver inspiration til andre. 
Vi hjælper gerne, og håber vi ved fælles hjælp løbende 
kan  præsentere  nye,  spændende  og  dekorative 
produkter til glæde for alle.

Computerne

Vi har i alt 35 edb – maskiner, som vi mener, skal være parate til elever, der i den 
daglige undervisning pludselig skal skrive et eller andet eller foretage en søgning. 
Altså har vi ingen samlet reservation til maskinerne. Så hvis behovet for adgang til 
edb opstår, kan man prøve at sende eleverne på skolebiblioteket. 
Derud over her vi 1 edb-lokale, som kan reserveres i de timer, hvor der ikke er op-
taget p.g.a- obligatorisk edb-undervisning.
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Udlån af taskebøger og klassesæt

er en af vore kerneydelser, som langt hen af vejen fungerer rigtig godt. 
Følg følgende procedure, så kan vi altid finde frem til, hvor de forskellige materia-
ler findes.

• Husk at alle elever selv skal låne bøger med stregkode. Det foregår lettest 
ved, at faglæreren får lavet et sætudlån og derefter deler bøgerne ud til 
eleverne efter den medfølgende liste.  

• Husk også at det påhviler faglæreren, at alle får afleveret bøgerne igen.   
• Det letter vort arbejde meget, når alle eleverne skriver navn og klasse i bø-

gerne ved udlevering.
• Husk at minde eleverne om, at de skal lægge bogbind på bøgerne.

Vi forventer, at lærerne selv henter bøgerne på depotet. 

Den ugentlige bibliotekstime i 0. – 2. kl.

Vi tilbyder klasserne 1 lektion pr. uge. Den tid vil vi bl.a. gerne bruge til at læse 
højt, fortælle om bøger og genrer, komme med andre indspark og ideer til klassens 
igangværende emnearbejder samt undervise i bibliotekskundskab. 
Vi bestræber os meget på at bevidstgøre om bøgernes 
og læsningens værdi.  Vort mål er, at alle bliver inter-
esserede og ivrige ”bogorme”, så derfor skal en del af 
tiden også anvendes til, at alle finder og låner bøger.

Herudover vil vi have fokus på vores skolebibliotek, dets indretning, arbejdsvaner, 
ansvar for stedet og dets anvendelse.  

Bibliotekstid til 3. - 8. klasse

Som noget nyt vil vi lægge disse klassers biblioteksundervisning i samarbejde ned 
klassernes lærere, så eleverne kan få den undervisning, de har brug for, på det 
rette tidspunkt! Vi kan fx aftale, at en klasse skal bruge 3 dage hvor klassens ele-
ver skal lære, hvilke værktøjer og muligheder, de har til rådighed, når de skal lave 
projektopgaver.
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Materialer til læsekurser

Vi hjælper gerne med materialer i forskellige sværhedsgrader (lix eller let-tal) til 
læsekurser på især 2., 3. og 4. årgange.
Vi har følgende faglitterære læsekurser:
Solstrålebøgerne (Maaholm)               1.klasse
Første Fakta (m. opg. til)                    2.-3. klasse
Læs dansk Fakta (m. opg. til)              3.-5. klasse
De små Fagbøger (m. opg. til)             3.- 5. klasse
Mysteriet om...... (m. opg. til)              6.-8. klasse   

Vi kan også lave skønlitterære klassesæt fx:
Let PS-bøgerne (m. opg til)                 2.-3. klasse
Dingo-bøger (gule, grønne, blå, røde)  6.-8. -klasse 
Mini zoom (m.opg.til)                           2.-3.-klasse
Gyldendals grå Serie                           8.-9.- klasse

Eller kasser med forfatterskabslæsning, emnelæsning, div. temaer o.m.a.

    
I  DEER PÅ TVÆRS  
Idébog til dansk/orienteringsfagene i 1.-7. kl.Mangler du ideer til et emne, eller mangler du ideer 
til dit emne – ja så prøv at kigge i dette hæfte. På skolebiblioteket har vi (haft) 31 hæfter fyldt 

med inspiration og alsidige undervisningsmaterialer klar til kopiering. Den alfabetiske emneliste 
giver et godt overblik. Se evt. selv: www.forlagetspiren.dk
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Bog 31 er udkommet og indeholder
Vi har sat fokus på kommunalreformen og Kulturministeriets filmkanon!

• Odysseus´ rejse - dansk, musik og billedkunst i indskolingen 
• En elefant? Læsebog og drama til indskolingen, tosprogede m.m. 
• Elverhøj udsat for IT, dansk, musik og billedkunst på mellemtrinnet 
• Danmark under 2. Verdenskrig - og Matador i TV! Til mellemtrinnet 
• Gå i Krønikens fodspor - barn af en tid... Kundskabens træ. Til 6.-8. kl. 
• Digitalkameraet på lejrskole - på tur med åbne øjne! Til alle klasser 
• Piger og drenge - fri og hva´ så? Fritid og kønsroller. Storyline i 4.- 7. kl. 
• Kender I jeres nye kommune 1. januar 2007? Baggrundsviden og opgave 
• Obs! Se lige her! Pluk gode idéer: Gode internetsider m.m.

http://www.forlagetspiren.dk/


Gode Links

Computeren og ikke mindst Internettet er en stor hjælp for mange i deres søgen 
efter ideer og emner; men den kan også let blive en stor tidsrøver!!!
Bag følgende link 
www.emu.dk/gsk/skolebib/links/index

finder du mange links, som er gode til brug ved søgning, til opgaver eller som in-
spiration. 
Prøv f.eks.
EMU
Fagenes Infoguide
SkoDa
Projektopgaven
SkrivOpgave
Netfinder
SkoleKom

SkoleWeb
LærerNet

Webreolen
Duda

Læg evt. linket ind som en af dine foretrukne – så finder du hurtig frem til linkene 
herover.

Skriv til avisen 2007
Hvert år i uge 44 kæmper Danmarks skoleelever om danmarksmesterskabet i avismageri. 
Konkurrencen "Skriv til avisen" henvender sig til grundskolernes 6. - 10. klasser. Deltager-
ne skal på en uge producere en A3-avis på fire sider om årets tema. Der er to kategorier: 
6.-7. og 8.-10. klasser. 

 Dette års tema er: Spilleregler   

 Hvis man er interesseret i at få gratis aviser til sin klasse, kan disse bestilles fra den 6. 
juni til den 9. oktober på hjemmesiden: www.a iu.dk

Interesserede klasser kan få nærmere oplysninger og hjælp på skolebiblioteket.
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http://www.aiu.dk/
http://www.duda.dk/
http://intra.nakskov-gym.dk/biblio/Guide2/index.htm
http://www.laerernet.dk/
http://www.danskskoleweb.dk/
http://www.skolekom.dk/
http://www.aabenraaskoler.dk/netfind
http://www.skrivopgave.dk/
http://www.projektopgaven.dk/
http://www.sdbs.dk/
http://www.infoguide.dk/
http://www.emu.dk/
http://www.emu.dk/gsk/skolebib/links/index


Morgengry 2007 - Astrid Lindgren 
Mandag morgen kl. 09:00 den 12. november samles mange elever 
over hele Norden - til ”Morgengry”, hvor der lyttes til oplæsning 
fra Astrid Lindgrens populære bøger: 

”Pippi Langstrømpe går ombord” og

”Ronja Røverdatter”

– (hhv. hendes første og sidste bog)

 

”Den 14. november fylder Astrid Lindgren 100 år” 

Hun døde i 2002 men det er ingen hindring. Fejres skal hun.

 da.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren       

 jubileum.vimmerby.se       

 www.astridlindgren.se       

 Dansk-konferencen på Skolekom 


 

 

 

Hele verden i skole/ Læseraketten 

Også i det kommende skoleår forventer vi, at Ulandsorganisationen 
Ibis står bag en ny kampagne til fordel for retten til en god grun-
duddannelse til alle. 

Vi vil selvfølgelig tilmelde alle interesserede klasser og forhåbent-
lig modtage nye spændende materialer og ”Læseraket-bøger”.
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http://www.astridlindgren.se/
http://www.astridlindgren.se/pippi/index.htm


Ordensregler
PUC 

Pædagogisk Udviklingscenter

PUC er et arbejdsområde for mange elever så: 

• Du skal færdes og tale stille og roligt og vise hensyn. 

• Du skal spare på papiret - print kun det nødvendige ud, og kun til under-
visningsbrug. 

• Du skal have en skriftlig tilladelse fra din lærer, hvis du skal printe ud i 
farver, og du skal vise den til en fra PUC. 

• Du skal rydde op efter dig! (bøger, papir, sakse, lim m.m.) 

• Du må gerne høre musik i frikvartererne - men i timerne må du KUN, hvis 
du har hovedtelefoner på. 

• Hvis du skal være her alene, må du KUN, hvis det er aftalt mellem din læ-
rer og en fra PUC. 

• Hvis du opdager mangler eller fejl ved computeren, så meld det straks til 
din lærer eller en fra PUC - men NIX PILLE SELV!! 

• Du må ikke spise eller drikke i PUC. 
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