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BIBLIOTEKSORIENTERING  
OG INTRODUKTION

0. - 10. KLASSE

Vi giver en generel introduktion til dit bibliotek kombinteret med en rund-
visning og demonstration af selvbetjeningsautomaterne� 

Vi præsenterer jer blandt andet for materialer og medier, lånerkort,  
aflevering, udlån, fornyelser, www�aalborgbibliotekerne�dk, emnesøgning, 
arrangementer, digitale tilbud og meget mere�

Vi kan også tilrettelægge oplæg for læsesvage unge, hvor vi lægger vægt 
på vores tilbud som SMS-noveller, eReolen, lydbøger osv� 

Kontakt: 

Dorthe Svendsen 
Mail: dorthe�svendsen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4325

Dansk/læsning En til to  
klasser

1 - 2 timer Hovedbiblioteket
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BOOKTALK

OM SKØNLITTERATUR
FRA 2. KLASSE OG OP

VI tilbyder en turboindsprøjtning i form af inspirerende læsetips�

De bøger, vi fortæller om til Booktalk er udvalgt efter klassetrin eller  
tema og dækker et bredt udvalg af materialer fra tegneserier til  
oldgræske eposer� 

Skriv til os og find ud af, hvad netop din klasse kan få ud af en Booktalk�

Dansk/læsning En til to 
klasser

1 - 2 timer På dit lokale bibliotek

OM FAGBØGER
0. - 10. KLASSE

Læsning er andet end romaner�

Vi vil gerne give eleverne en introduktion til faglitteraturens spændende 
og fantastiske verden� Det gør vi ved at vise dem nogle af de nyeste fag-
bøger og gennem en kort introduktion til faglitteraturens kendetegn  
i forhold til form og indhold� Vi kunne for eksempel komme rundt om  
klassemærker og opstilling, indholdsfortegnelse og faktabokse�

Kontakt: 

Dorthe Svendsen 
Mail: dorthe�svendsen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4325
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INTRODUKTION TIL FAGLIG LÆSNING

4. - 10. KLASSE

Vi præsenterer eleverne for læse- og notatteknikker, og giver tips til 
forståelse af fagord og tekster� Vi orienterer eleverne om fagbogens op-
bygning og taler om de forskellige typer af fagtekster�  

Målet med den faglige læsning er at styrke elevernes faglige viden og 
indsigt, så de bliver kompetente læsere, der selvstændigt kan læse sig til 
ny viden� 

Derudover kan vi inspirere med faglitteratur og nye bøger, og introducere 
til vores digitale tilbud og vores brede udvalg af netbaser� 

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

Dansk/læsning En til to 
klasser

1 - 2 timer På dit lokale bibliotek
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GAMEZONE

3. - 10. KLASSE

Gamezone er Aalborg Biblioteks gamer-bibliotek, hvor man kan komme 
og spille mod og med sine venner på computere, Playstations, xBox og 
arkademaskiner�

Vi deler gerne ud af vores viden om spil og tendenser inden for området�

Vi kan også tilrettelægge et oplæg, hvis du som lærer har en bestemt 
vinkel eller et bestemt spil, du gerne vil have fokus på�

Kontakt: 

Kristian Jessen 
Mail: kristian�jessen@aalborg�dk 
Tlf�: 9931 4373 

IT/Dansk/Engelsk En til to 
klasser

1 - 2 timer Hovedbiblioteket, 
Gamezone
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KICK OFF TIL TEMAUGER

0. - 10. KLASSE

Biblioteket kan bidrage med inspiration til klassens eller skolens temauge� 

Vi præsenterer materialer, e-ressourcer og meget mere til inspiration for 
både lærere og elever�

Kontakt: 

Dorthe Svendsen 
Mail: dorthe�svendsen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4325

Dansk En til to 
klasser

1 - 2 timer På dit lokale bibliotek
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I GANG MED PROJEKTOPGAVEN

7. - 10. KLASSE

Vi tilbyder en orientering for at hjælpe eleverne godt i gang med projekt- 
opgaven�

Vi orienterer om projektopgavens forskellige facetter og giver råd til 
disponering af opgaven og om, hvordan man laver en god problemfor-
mulering� Vi rådgiver også om litteratur- og informationsøgning, samt om 
hvordan man forholder sig kritisk til kilder� 

Med brætspillet ”Projekt” illustrerer vi opgaveprocessens faser og ud-
fordringer� 

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

Dansk/projektarbejde En til to 
klasser

1 - 2 timer På dit lokale bibliotek
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E-BØGER OG MEDIER  
- HVAD KAN DE BRUGES TIL?

FRA 5. KLASSE OG OP

Vi viser, hvordan man læser e-bøger på en tablet og fortæller, hvilke data-
baser, der kan bruges til opgaveskrivning�

Vi gennemgår de mange redskaber, der kan hjælpe med opgaveskrivning 
og som kan findes på aalborgbibliotekerne�dk

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

Dansk/læsning En til to 
klasser

1 - 2 timer Ude på jeres skole
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SPROGFITNESS

0. - 1. KLASSE

Sprogfitness er lege, hvor vi arbejder med børns interesse for og glæde 
ved sprog, læsning og læring� Vi har lavet et idékatalog, der danner grund-
lag for legene og de er udviklet, så de er meget enkle og lette at gå til�

Vi tilbyder et oplæg, hvor vi leger nogle af de lege, der passer til det 
pågældende klassetrin, tema, interesse, osv�  Vi arrangerer desuden en 
stor årlig Sprogfitness event for ca� 2�500 børn�

Kontakt: 

Dorthe Svendsen 
Mail: dorthe�svendsen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4325

Dansk/læsning En til to 
klasser

1 - 2 timer Kontakt os og aftal nærmere
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LEG MED ROBOTTER  
- KODNING I BØRNEHØJDE

0. - 9. KLASSE

Til Leg med robotter skal eleverne prøve den lille, sjove Ozobot� 

Med farvede tusch-streger koder eleverne robottens retning, tempo, lys 
og bevægelser� Ozobotternes simple funktioner, giver eleverne en lille og 
let forståelig introduktion til de grundlæggende principper bag kodning�

Legen med robotter er lærerig og styrker elevernes kreativitet, innovative 
tankegang og evne til samarbejde� 

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

Naturteknik/Dansk/ 
Samfundsfag

En klasse 1 - 2 timer Hovedbiblioteket, 
Børnebiblioteket
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LAV SEJE SoMe-VIDEOKLIP

6. - 10. KLASSE

Med en kombination af teori og praksis tilbyder workshoppen en kort 
introduktion og afprøvning af mulighederne for videoproduktion med 
GoPro, smartphone eller tablet� Målet er at give eleverne mod på simpel, 
men velovervejet videoproduktion rettet mod de sociale medier� 

Vi viser dem til nogle grundlæggende og enkle værktøjer omkring film- og 
fortælleteknik� Til sidst udstyrer vi eleverne med et GoPro-kamera og en 
selfiestang, og slipper dem løs, så de selv kan prøve at producere SoMe film�

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

Dansk/IT En klasse 2 timer Ude på jeres skole
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INTRODUKTION TIL MINECRAFT

3. - 6. KLASSE

Minecraft er et spil der indbyder både til leg og læring� Vi tilbyder en in-
troduktion til spillet, som kan tænkes ind i undervisningen� Vi lægger op til 
nogle simple samarbejdsøvelser, hvor eleverne bygger noget i fællesskab�

Med afsæt i fantasi og fordybelse, øver eleverne sig i at udvikle idéer sam-
men, udvise hensyn til hinanden, give hinanden respons og forstå sociale 
spilleregler i både det virtuelle og fysiske læringsrum - og der bliver også 
tid til fri leg�  

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

IT/Billedkunst En klasse 2 timer Hovedbiblioteket, Gamezone
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WORKSHOP OM DIGITAL ADFÆRD  
OG NETETIK 

FOR FORÆLDRE

Vi udbyder en workshop om digital adfærd og netetik� Vi fortæller om 
trends og tendenser på de sociale medier, som man som forældre skal 
være opmærksom på, og vi prøver at stille de rigtige spørgsmål, som får 
forældrene til at diskutere problemstillingerne�

Workshoppen er en kombination af oplæg, eksempler og gruppeøvelser 
som tager forældrene gennem en række diskussioner om børns digitale 
liv� De skal for eksempel tage stilling til, om man skal have adgang til sit 
barns konti på sociale medier, hvad man må skrive om andre på nettet, 
hvilke typer deres børn er på de sociale medier osv� 

Til sidst forsøger vi i fællesskab at opsamle og udarbejde gode digitale 
guidelines for både børn og forældre på skolen�

Kontakt: 

Christian Langelund Hansen 
Mail: Christian�langelund�hansen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4406 

Samfundsfag/
Dansk/IT

15-20 forældre 2 timer Hovedbiblioteket, 
Undervisningslokalet
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Sæsonbaserede aktiviteter - Marts

OPVARMNING TIL  
LITTERATURFESTIVALEN ORDKRAFT

4. - 6. KLASSE

I april er der Ordkraft - litteraturfestival i Nordkraft i Aalborg� Fredag for-
middag optræder populære børnebogsforfattere, som fortæller og svarer 
på spørgsmål fra de gæstende skoleelever�

Som opvarmning til festivalen tilbyder vi at give en introduktion til de 
forfattere, der besøger Ordkraft og fortælle om deres bøger� 

Derudover viser biblioteket, hvordan man kan læse mere om forfatterne� 
En stor del af arrangementet til Ordkraft er nemlig, at børnene selv får 
mulighed for at stille spørgsmål�

Kontakt: 

Dorthe Svendsen 
Mail: dorthe�svendsen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4325

Dansk/læsning En til to 
klasser

Efter aftale Dit lokale bibliotekMarts
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Sæsonbaserede aktiviteter - April

FORSKNINGENS DØGN

4. - 6. KLASSE

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til et helt særligt undervisningsforløb 
på biblioteket i april næste år� 

Forskningens døgn er et eksperimenterende naturvidenskabeligt under-
visningsforløb for mellemtrinnet, med tre baser med forskellige opgaver 
og øvelser, der skal løses i par eller grupper� 

Bag forløbet står KU Science Skoletjeneste, Uddannelses- og Forsknings- 
ministeriet og biblo�dk

Kontakt: 

Michelé Hvarregaard 
Mail: michele�hvarregaard@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4300

Naturfag/Kemi/
Fysik

2 timer Dit lokale bibliotekApril
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Sæsonbaserede aktiviteter - 16. juni til 26. august

SOMMERBOGEN

1. - 9. KLASSE

Sommerbogen er en landsdækkende læseevent for børn mellem 7-14 år� 
Børnene deltager på folkebibliotekernes fælles hjemmesiden for børn, 
www�biblo�dk, ved at oprette en profil med deres UNI-login� Når de har 
skrevet tre anmeldelser i perioden, deltager de automatisk i konkurrencen 
om bøger, iPads mm�

Sommerbogen har parallelt en skolekonkurrence for 4�, 5� og 6� klassetrin, 
hvor læreren efter sommerferien indberetter elevernes anmeldelser� 

Sommerbogen er en god lejlighed til at kickstarte børnenes sommer-
ferieaktiviteter og understøtte lystlæsningen�

Kontakt: 

Lea Korshøj Christensen
Mail: lea�christensen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4447

Dansk/læsning 16. juni - 26. august Online
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Sæsonbaserede aktiviteter - December

SMART PARAT SVAR

6. KLASSE

Smart Parat Svar er en landsdækkende, super sej, sjov og svær quiz� Hver 
klasse kan tilmelde et hold på fem personer, og de øvrige klassekammer-
ater kommer med og hepper på holdet� 

Der afholdes en lokal runde i december og vinderen af den lokale quiz går 
videre til en regional runde i januar� Vinderen af den regionale finale går 
videre til en national finale i Odense – som regel afholdt i februar�

www�smartparatsvar�dk

Kontakt: 

Ann Sørensen
Mail: ann�soerensen@aalborg�dk 
Tlf�:  9931 4356

Dansk/læsning En formiddag HovedbiblioteketDecember/januar
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