
 

August 
Uge    Dato 

33       11. - 15. 
34       18. - 22. 

 
Udlevering af bøger 
Alm. udlån for klasser 

September   

Oktober 

 

41         6. - 10. 
43       20. - 24. 
 
44       27. - 31. 
          30. 

Feature: Sundhed og motion 
Læselystkampagne - 12 timers læ-
se-maraton på biblioteket 
Skriv til avisen 
”Spil-dansk-dag” 

November 

 

 
 
 
 
46       10. - 14. 
 
48       24. - 28. 

Udstilling og konkurrence hele 
november:  
Fantasihistorier 
Løgnehistorier 
Nordisk Biblioteksuge med højt-
læsning 4. - 5. klasse 
Feature: Humanistisk uge 

December 

 

 Jul på skolebiblioteket: 
Julefortælling, -konkurrence, -link 

Januar 

 

 
 
 
 4        19. - 23. 

Udstilling hele januar: 
Bøger med anmeldelser 
Konkurrence uge 2 - 6 
Feature: Naturfaglig uge 

Februar  7        12. Sikker Internet dag 

Marts 

 

12       16. - 20. Lyddigte - Udstilling: 
Digtsamlinger og poesibøger 

April 

 

14        3. 
17       20. - 24. 

Læseraketten 
Fælles-feature og Skolekomedie 

Maj 

  

22       25. - 29. Konkurrence for 4. og 5. klasse 
Sjip/Dribl en bog 

Juni 

 

24         8. - 12. 
 
25       15. - 19. 
26       22. - 26. 

Konkurrence for 1. og 2. klasse 
Skøjt en bog 
Sidste uge med udlån for klasser 
Aflevering af bøger 

Side 4 Har du talt med din skolebibliotekar i dag? 

SKOLEBIBLIOTEKET  
SOM  

LÆRINGSCENTER  

Læs blandt andet om 
 

● De forskellige emner vi kan tilbyde 

● Fagligt læsekursus 

● Klassesæt, skønlitterære læsekurser, lydbøger 

● Kalendertilbud med temaer og aktiviteter i kommende skoleår 
 

 

    Skolebiblioteket på Skovboskolen 

Skolebibliotekets tilbud og aktiviteter i skoleåret 08/09 

Juni 2008 



Har du talt med din skolebibliotekar i dag? Side 2 

Se på Skolebibliotekets årsplan – har I lyst til at være med på et eller andet plan, 
så lad os tale sammen om planlægning af et forløb, der kan spænde sig over enkelte 
timer eller hele dage.  

 

Emnerne kunne spænde lige fra: 

● WebQuest: ”Rejsen gennem Danmark” 

● Hjælp til projektopgave 

● Netpilot: informationssøgning på internettet (6. - 7. klasse), tidsforbrug: 6 x 2 
lektioner  

● Søgekursus 

● Lyddigt 

● Film i undervisningen 

● Videoproduktion 

● Photo Story 

● Lydfortælling 

● Obligatorisk biblioteksundervisning 

● Udstilling og fernisering 

● Læsekursus 

Fagligt læsekursus   

● Solstrålebøgerne (Maaholm)                        1. klasse 

● Første Fakta (med opgaver til)                     2. - 3. klasse 

● Læs dansk Fakta (med opgaver til)               3. - 5. klasse 

● De små fagbøger (med opgaver til)              3. - 5. klasse 

● Mysteriet om ... (nogle med opgaver til)       6. - 8. klasse 

 

Klassesæt, der træner de forskellige læsefærdigheder: 

● Læsenøglen for 3. - 5. årgang 

● Klassesæt for 3. - 4. årgang 

● Klassesæt for 4. - 5. årgang 

● Billy i bogen (læsekursus for 2. klasse) 

 

Skønlitterært læsekursus fx: 

● Let PS-bøgerne                                           2. - 3. klasse 
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● Mini-zoom                                    2. - 3. klasse  

● Dingo-bøger                                 3. - 8. klasse 

● Gyldendals grå Serie                      8. - 9. klasse 

 

● Kasser med forfatterskabslæsning, emnelæsning, div. temaer o.m.a. 

 

● Lydbøger 

 I det kommende skoleår satser vi på at få opbygget et godt ”bog-båndbibliotek” 

 

Kom og lær om de 3 måder ”at internette” på: 

● Surfing 

● Surfesøgning 

● Fuldtekstsøgning 

 

Kunne du tænke dig at vide noget om Netpilot 

● En interaktiv assistent 

● Et undervisningsmateriale i 4 dele 

● En samarbejdsmodel 

 

 

Fremtidens biblioteksbetjening af børn –  de 10 bud 

1. Nye kompetencer skaber nye aktiviteter i biblioteket 

2. Biblioteksrummet skal skabe forundring og inspiration 

3. Biblioteket udvikler deres nettilbud 

4. Børn leger - på biblioteket 

5. Biblioteket giver børn læseoplevelser og læsefærdigheder 

6. Skab aktiviteter i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 

7. Biblioteket skaber fællesskab - også for dem, der er udenfor 

8. Biblioteket understøtter læring og dannelse 

9. Biblioteket skal ud, hvor børnene er 

10. Bibliotekets ledelse satser på børnene 


