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Kend dit bibliotek/Biblioteksorientering 

Beskrivelse: 
Elevernes introduceres til deres lokalbibliotek. De kommer med på en tur rundt i huset og lærer, hvordan et 

bibliotek fungerer. De får indsigt i, hvad de kan bruge biblioteket til og gennem opgaver lærer de at finde 

rundt i den lokale samling.  

Hvis klassen har særlige interesser eller emner, kan vi tage højde for dem og tilpasse rundvisningen.  

Forberedelse:  
Elever kan blive oprettet som lånere ved besøget. Det kræver imidlertid at de medbringer sundhedskort og 

en underskrevet indmeldelsesblanket.  

Rundvisningen skal bookes 14 dage før besøget.   

Mål:  
At eleverne får kendskab til biblioteket, som de kan bruges i forhold til deres skolearbejde, men også som 

et tilbud i deres fritid.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Målgruppe: 1.-10. klasse  

Periode: Kan bookes hele året  

Varighed: 60 minutter – kan evt. 

kombineres med et af Vejen 

Kommunes Bibliotekers andre 

tilbud.  

Sted: Vejen Kommunes Biblioteker 

Kontaktperson:  

Gitte Højmark Pedersen 

githp@vejen.dk 

tlf.: 79 96 52 51 

DETTE FORLØB ER GRATIS 



På eventyr på biblioteket:  

Beskrivelse 
Kom og hør det norske folkeeventyr ”De tre bukkebruse”. Børnene vil blive inddraget i eventyret og oplever 

det på egen krop gennem forskellige udtryksformer. Efter oplæsningen kommer børnene på skattejagt 

gennem biblioteket og igennem leg får de en forståelse for at biblioteket både indeholder gode historier og 

fagbøger om alverdens ting.  

Forberedelse 
Rundvisningen skal bookes 14 dage før besøget.   

Mål  
Eleverne møder deres lokale bibliotek og får en forståelse af, hvad et bibliotek kan. Derudover gør vi et 

eventyr levende ved at eleverne får læst det højt, hvorefter vi f.eks. tegner, genskaber det som bordteater 

eller prøver kræfter med at spille rollerne selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Målgruppe: 0. klasse  

Periode: Kan bookes hele året 

Varighed: 45 minutter  

Sted: Vejen Kommunes Biblioteker 

Kontaktperson:  

Gitte Højmark Pedersen 

githp@vejen.dk 

tlf.: 79 96 52 51 

DETTE FORLØB ER GRATIS 



Bookdate 
 

Beskrivelse 
Det kan være svært at vælge en god bog og nogle gange er man nødt til læse lidt i en håndfuld bøger, før 

man finder den helt rigtige bog til sig selv.  

Vi har samlet en række bøger, som passer til klassetrinnet. Eleverne får muligheden for at undersøge, læse 

og fordybe sig i bøgerne efter helt bestemte datingregler. Man må jo ikke dømme en bog på sin forside, 

men derimod på dens indhold.  

Bookdate på biblioteket kan give et boost til læselysten og muligheden for at opdage nye forfatterskaber og 

genrer.  

Forberedelse  
Læreren orienterer biblioteket om, hvilket læseniveau klassen cirka ligger på og om der er særlige emner, 

som klassen er optaget af både, indenfor fag- og skønlitteratur.  

Hvis eleverne skal have lavet lånerkort, skal der medbringes sundhedskort og en udfyldt og underskrevet 

indmeldingsblanket.   

Rundvisningen skal bookes 14 dage før besøget.   

Efterbehandling 
Følg op ved at lave jeres egen bookdate hjemme på skolen. I 

kan eventuelt invitere naboklassen med?  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Målgruppe: 2.-10. klasse  

Periode: Kan bookes hele året  

Varighed: 45 minutter – kan 

kombineres med et af Vejen 

Kommunes Bibliotekers andre 

tilbud.  

Sted: på jeres skole eller på af 

Vejen Kommunes Biblioteker 

Kontaktperson:  

Gitte Højmark Pedersen 

githp@vejen.dk 

tlf.: 79 96 52 51 

DETTE FORLØB ER GRATIS 



Booktalk  

Beskrivelse 
Mangler dine elever inspiration til gode læseoplevelser? 

Så invitér en bibliotekar på besøg eller kom ned forbi biblioteket og bliv præsenteret for et bredt udvalg af 

gode bøger. Der vil være fokus på at introducere sikre hit indenfor alt fra fantasy til socialrealisme. 

Oplægget vil tage udgangspunkt i fysiske bøger, men eleverne vil også stifte bekendtskab med både 

lydbøger og e-bøger gennem eReolen Go.  

Vi lægger vægt på, at bøgerne passer til elevernes alder og der vil være mulighed for at designe forløbet til 

netop dine elever.  

Forberedelse  
Læreren orienterer biblioteket om, hvilket læseniveau klassen cirka ligger på og om der er særlige emner, 

som klassen er optaget af både indenfor fag- og skønlitteratur.  

Hvis eleverne skal have lavet lånerkort, skal der medbringes sundhedskort og en udfyldt og underskrevet 

indmeldingsblanket.  

Rundvisningen skal bookes 14 dage før besøget.   

Efterbehandling 
Følg op ved at lave jeres egen booktalk hjemme på skolen. I kan eventuelt invitere naboklassen med?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Målgruppe: 2.-10. klasse  

Periode: Kan bookes hele året  

Varighed: 30-45 minutter – kan 

kombineres med et af Vejen 

Kommunes Bibliotekers andre 

tilbud.  

Sted: på jeres skole eller på af 

Vejen Kommunes Biblioteker 

Kontaktperson:  

Gitte Højmark Pedersen 

githp@vejen.dk 

tlf.: 79 96 52 51 

DETTE FORLØB ER GRATIS 



Intro til eReolen Go 

Beskrivelse 
Hvordan er det nu det virker?  

Formålet med eReolen Go er at styrke børns læselyst og læsefærdigheder via en lettere adgang til digitale 

bøger på mobile platforme og gennem formidling, der er målrettet til børn og unge. Men hvordan er det nu 

lige man finder rundt i app’en, hvordan reserverer man en bog og kan man lytte til en bog på flyveturen til 

Gran Canaria?   

Invitér en bibliotekar på besøg i klassen, til at fortælle om hvordan eReolen Go fungerer.  

Forberedelse  
Læreren orienterer biblioteket om, hvilket læseniveau klassen cirka ligger på, og om der er særlige emner, 

som klassen er optaget af både indenfor fag- og skønlitteratur.  

Rundvisningen skal bookes 14 dage før besøget.   

Mål 
At alle elever i klassen er bevidste om de muligheder, de har adgang til gennem eReolen Go og give 

eleverne inspiration til videre lystlæsning.   

PRAKTISK INFORMATION 

Målgruppe: 2.-10. klasse  

Periode: Kan bookes Hele året  

Varighed: 30-45 minutter – kan 

kombineres med et af Vejen 

Kommunes Bibliotekers andre 

tilbud.  

Sted: på jeres skole eller på af 

Vejen Kommunes Biblioteker 

Kontaktperson:  

Gitte Højmark Pedersen 

githp@vejen.dk 

tlf.: 79 96 52 51 

DETTE FORLØB ER GRATIS 


