
Kontakt og information

HOVEDBIBLIOTEKET

Søborg Hovedgade 220

2860 Søborg

Telefon 39 57 63 88

E-mail bkbbarn@gladsaxe.dk 

• Athene Skolen 

• Buddinge Skole 

• Gladsaxe Skole 

• Gladsaxe Privatskole 

• Kvikmarken Privatskole 

• Søborg Skole 

• Vadgård Skole 

BIBLIOGRAFEN 

Bagsværd Hovedgade 116

2880 Bagsværd

Telefon 39 57 64 64

E-mail bibliografen@gladsaxe.dk 

• Bagsværd Skole 

• Bagsværd Friskole 

• Bagsværd Kostskole og Gymnasium 

• Den lille Skole 

• Stengård Skole 

HØJE GLADSAXE BIBLIOTEK

Høje Gladsaxe Torv 2

2860 Søborg

Telefon 39 57 64 50

E-mail bkbhglbib@gladsaxe.dk 

• Grønnemose Skole 

MØRKHØJ BIBLIOTEK

Ilbjerg Allé 38 A

2860 Søborg

Telefon 39 57 64 34

E-mail bkbmoebib@gladsaxe.dk 

• Enghavegård Skole 

• Mørkhøj Skole 

VÆREBRO BIBLIOTEK

Værebrovej 72

2880 Bagsværd

Telefon 39 57 64 70

E-mail bkbvaebib@gladsaxe.dk

• Skovbrynet Skole

Hvilket bibliotek er jeres skoles lokalbibliotek?

Tilmelding sker til kontaktpersonerne 

eller lokalbiblioteket for den enkelte ak-

tivitet og efter først til mølle-princippet. 

Se mere information om kontakt og 

tilmelding ved det enkelte tilbud.

 

Ved tilmelding oplyses følgende:

• Hvilken aktivitet I vil booke

• Den ønskede dato (angiv gerne fl ere

muligheder)

• Skole, klasse og antal elever

• Kontaktoplysninger: navn, e-mail og  

   telefonnummer

Vi vender tilbage hurtigst muligt med 

svar på forespørgsler om tilmelding, 

og I er velkomne til at kontakte os for 

yderligere information.   

Tilmelding

gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst
på Gladsaxe Bibliotekerne

Skoleåret 2017/2018gladsaxe.dk/bibliotek



Redaktion: Anne Kirstine Kristiansen, Tenna Pedersen 

Layout: Stine Bang Iversen

Fotos: COULORBOX / Thomas Vilhelm/Photographic Nordic/Tryk: KLS Grafi sk Hus A/S

Oplag: 100
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Kære skoler i Gladsaxe

I sidder her med Gladsaxe Bibliotekernes tilbud til jer på skolerne for sko-

leåret 2017/2018, og vi har en bred vifte af tilbud, som understøtter jeres 

elevers læring og læsning. Tilbuddene kan hjælpe med at løfte de faglige 

fællesmål og folkeskolereformens tanker om understøttende undervisning. 

For indskolingen og mellemtrinet er der fokus på læselyst. Gennem Bog-

åbner, Sommerbogen og Smart, Parat, Svar! inspireres og motiveres Glad-

saxes børn til læsning i fritiden, når begejstrede børnebibliotekarer formid-

ler litteratur og smitter med deres læseglæde.

Som noget nyt I år sætter vi Bibliotekshaven i spil i forhold til både formelle 

og uformelle læringstilbud. I kan altid komme lege, benytte vores e-wall 

og kombinere med et besøg inde på biblioteket. I foråret kan 3. klasserne 

også arbejde med Mustafaskiosk og nonsensdigte. 

For udskolingen handler det om Digital dannelse og informationskompe-

tence. Alle 7.-9. klasser tilbydes et forløb der klæder dem på til at kunne 

navigere i informationsjunglen og på de sociale medier. Eleverne kan også 

få vækket deres musikalske nysgerrighed gennem Music Talk. 

I Bibliografen, der rummer bibliotek og to biografsale under et tag, er der 

rig mulighed for at inddrage fi lmmediet i undervisningen. Her kan eleverne 

stifte bekendtskab med kvalitetsfi lm og indskolingselever har mulighed for 

selv at skabe små animationsfi lm. Udskolingselverne har I år mulighed for 

at få indsigt i praktisk funderet fi lmteori med fokus på billedsprog og dra-

maturgi

Vi håber at det gode samarbejde mellem bibliotekerne og skolerne i kom-

munen giver børnene lyst til også at bruge bibliotekerne i fritiden. Og at vi 

er med til at skabe et godt fundament for deres videre vej i livet og uddan-

nelsessystemet.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner

Team Læring, Gladsaxe Bibliotekerne
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Vidste du ... ?

Fang 

Fortællingen 

bliver Stridsk!

I foråret 2018 hopper helte og heltinder ud af 

”Min mormors gebis”, når Gladsaxe Bibliotekerne 

fejrer nordisk børnelitteratur med en udstilling i 

det stridske univers. Der bliver arrangementer 

og aktiviteter for skoleklasser i forbindelse 

med udstillingen, så hold øje med yderligere 

information på 

www.gladsaxe.dk/bibliotek

eReolen GO 

(www.ereolengo.dk) er fyldt 

med e-bøger og netlydbøger til 

frilæsning for børn og unge.

Der kan læses e-bøger og lyttes netly-

dbøger online fra ereolengo.dk og i eReo-

lens GO app, der kan hentes i appstore 

eller Google Play.

Eleverne kan logge på med uni-

login eller med biblioteks login.

f 

ne

i 

r 

login eller med bib
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Vidste du?

Book en 

bibliotekar

Vi tilbyder rådgivning og introduktion til 

informationssøgning for lærere og 

pædagoger. Vi fortæller om bibliotekets 

tilbud og giver tips til, hvordan de kan bru-

ges i klasseundervisning eller i uuv.

Kontakt: Lotte Pedersen: 

lotped@gladsaxe.dk

Forskningens Døgn var 

en stor succes i 2017 og 

Gladsaxe Bibliotekerne vil 

gerne være med igen i 2018. 

Vi sender information ud til 

skolerne i foråret 2018.

I kan altid kontakte os på biblioteket, hvis I har ønsker og 

idéer til både biblioteksbesøg og samarbejder, som ligger ud 

over de tilbud, I fi nder i denne folder.

Vi kommer gerne ud til jer på skolerne, for at:

• Fortælle om bibliotekets læringstilbud, når I er i gang 

med at planlægge det kommende skoleårs undervisn-

ing.  

• 
• Fortælle om årets børnebøger til skolens lærere og 

pædagoger, så I kan blive opdateret på den nyeste 

børnelitteratur indenfor en bred vifte af genrer og mål-

grupper.

Vind VIP tur 

til Buster 

Filmfestival 2017  

Fra 1.-21. september kan alle 4. -6. klasser 

deltage i skolekonkurrencen Vild med fi lm. Bib-

liografen tilbyder i samarbejde med Biblo.dk 

workshops af en times varighed, hvor I ser en 

gyserfi lm og prøver at agere anmelder og 

instruktør. Tilmelding senest 30. juni. For 

mere information og tilmelding kon-

takt: Anitta Fruerled 

bkbafr@gladsaxe.dk

3

Tips til let sommerlæsning
Klassetrin

1. og 2. klasse

Læringsmål
Tilbuddet understøtter elevernes læselyst og selvlæsning hen 

over sommeren gennem introduktion til bibliotekets bøger og 

“Sommerbogen”.

Eleverne får viden om, hvor de fi nder bøger til egen læsning, så 

de på sigt bliver i stand til selv at vælge bøger med rette svær-

hedsgrad og indhold, der svarer til deres læseinteresser.

Indhold
Vi fortæller eleverne om de forskellige genrer og typer bøger, 

biblioteket har til deres aldersgruppe. Vi viser dem også, hvor 

de fi nder bøger til egen læsning.  

Vi præsenterer bibliotekets tilbud “Sommerbogen”, hvor 

børn i alderen 7-18 år læser og anmelder bøger i løbet 

af sommerferien. (Læs mere om 

“Sommerbogen” på side 17)

Tid
Juni 2018

Varighed
1 time

Sted
Lokalbiblioteket

Kontakt og tilmelding
Se kontaktoplysninger på jeres 

lokalbibliotek bagerst i folderen.



Klassetrin
3. klasse

Læringsmål
Gennem et lærerigt besøg på lokalbiblioteket får 

børnene viden om bibliotekstilbud, der er relevante både 

i forhold til skole- og fritidsbrug. Eleverne får desuden 

indsigt i, hvor de fi nder relevant litteratur til både oplev-

elseslæsning og faglig læsning.

Indhold
Vi viser eleverne rundt på lokalbiblioteket. De 

præsenteres for Gladsaxe Bibliotekernes tilbud, og 

deres kendskab til biblioteket bliver sat på spil via 

legende tilgang. 

Eleverne får lånerkort, og vi hjælper dem med at fi nde 

og låne bøger, spil, fi lm, musik m.m.

Tid
Hele skoleåret

Varighed
1 time

Sted
Lokalbiblioteket 

Kontakt og tilmelding
Se kontaktoplysninger på jeres lokalbibliotek 

bagerst i folderen.
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Lær dit lokalbibliotek at kende Vidste du ... ?

Sommerbogen
Alle børn mellem 6 og 15 år kan deltage i Sommerbogen 

i sommerferien. Børnene låner, læser og anmelder bøger i 

deres ferie. Alle, der gennemfører og afl everer boganmeldel-

ser på biblioteket, får en bogpræmie.

Med Sommerbogen kan børnene dele gode læseoplevelser 

med andre, læse en masse gode bøger og derved holde 

læsningen ved lige i ferien.

Børnene (og deres forældre) kan hente en folder på gladbib.

dk når sommerferien nærmer sig eller komme forbi deres 

lokale bibliotek.

Kontakt og spørgsmål
Børnebiblioteket: 

bkbbarn@gladsaxe.dk eller jeres lokalbibliotek

17

Børnene (og 

dk når so

Biblo.dk
Man også deltage på biblo.

dk, hvor der er præmier hver dag 

og til sidst trækkes der lod mellem 

alle der har anmeldt mindst 3 bøger, 

og hovedpræmien er en mini iPad. 

For at deltage i sommerbogen på 

biblo.dk skal man være mellem 

7 og 14 år.
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Dramaproduktion

E-Wall 

I kan også tænke Bibliotekshaven 

ind i den understøttende undervisning 

ved brug af legepladsens elektroniske E-

Wall, med tilhørende app (playalive FIL), der 

kan benyttes fra alle iPads og iPhones. Benyt 

bibliotekets quizzer eller opret jeres egne og 

anvend e-Wall’en i f.eks.dansk og matematik.

Bibliotekshaven som læringsrum
Ryk klassens dramaproduktion ud i et offentligt, rekreativt og litterært 

udendørs rum ved at bruge scenen i Bibliotekshaven til klassens egne 

dramaproduktioner. 

Bibliotekshaven har et scenerum, der blandt andet bruges til profes-

sionelt udendørs børneteater. Scenen kan også bookes af klasser, 

der arbejder med drama, og gerne vil spille for f.eks. kammerater og 

elevernes familier.

 

Scenerummet er en stor terrasse med tilhørende publikumspladser 

på skråning i en halvcirkel rundt om scenen. Der er direkte adgang til 

børne- og musikafdelingen på Hovedbiblioteket. 

Tid
Da det er en udendørs scene er det primært til sensommer og forår der 

kan spilles teater på scenen.

Sted
Bibliotekshaven, Gladsaxe Hovedbibliotek

Særlige forhold
Scenerummet skal bookes, både til øvelse og forestillinger og 

der skal indgås kontrakt med biblioteket om div. praktiske 

forhold ved hver produktion.  

Kontakt
bkbbarn@gladsaxe.dk

 

Har I andre ideer til hvordan legepladsen i Bibliotekshaven 

bliver et kreativt læringsrum hører vi gerne fra jer.

Kontakt: bkbbarn@gladsaxe.dk 

Klassetrin
3. klasse

Læringsmål
Eleverne får kendskab til genren nonsensdigte, og skal selv skrive nonsens-

digte med afsæt i den inspiration de får, når vi læser eksempler på nonsens-

digte for dem og fortæller om genren. De skal desuden formidle digtene til 

klassekammeraterne. 

Indhold
Vi starter ved Mustafas kiosk i Bibliotekshaven, hvor eleverne får læst højt 

fra bl.a. Jakob Martin Strids bog Mustafas kiosk. Eksemplerne bliver knyttet 

sammen med viden om, hvad der kendetegner genren Nonsensdigte.

Derefter skal eleverne selv skrive nonsensdigte. Eleverne arbejder sammen i 

grupper, og skal rundt i Bibliotekshaven for at fi nde og udvælge ord, som de skal 

bruge i deres nonsensdigte. Inden I går hjem, læser eleverne digtene højt for 

hinanden og giver hinanden feedback. 

Særlige forhold
Forløbet foregår udenfor på legepladsen, så husk tøj efter vind og vejr. 

Sted

    Bibliotekshaven, Gladsaxe Hovedbibliotek

Tid
april - juni 2018

Varighed
1 time

Kontakt og tilmelding
bkbbarn@gladsaxe.dk

Det blødte af snot og det blev blåt
Det må det faktisk godt

Min far fi k et chok
Mahamud, Marcus og Amaan 

3. H Grønnemose skole

En ost gik ombord og sejlede
Mod nord med sne og frost

Så stor og vinden
Mod kinden

Vera, Sile, Anton R. Arham, Andy og Elliot.

3. H Grønnemose skole

Nonsensdigte i Bibliotekshaven

5

Bibliotekshaven er en litteraturlegeplads, 

hvor man kan besøge Mustafas kiosk, klatre i 

Cirkelines prikker og hilse på Mummi, Antboy 

og mange andre fi gurer fra børnelitteraturen.

Alle er velkomne til at komme på uanmeldte 

besøg på legepladsen. Legepladsen kan 

også bruges i læringssituationer og under-

støttende undervisning, hvor bevægelse og 

læring spiller sammen. 



Bogåbner
Klassetrin

4., 5. og 6. klasse

Læringsmål
Eleverne bliver præsenteret for udvalgte værker af nyere dansk 

og udenlandsk skønlitteratur inden for forskellige genrer.

 

Eleverne møder læserollemodeller i form af læselystne 

og engagerede formidlere, der åbenhjertigt deler egne 

læseoplevelser med eleverne og giver eleverne 

inspiration til lystlæsning både i skolen og i fritiden. 

Indhold
To bibliotekarer fortæller eleverne om nyere skønlit-

terære bøger. Vi udvælger bøgerne, så der er noget til 

forskellige læseniveauer og enhver smag, og så 

præsenterer vi kun bøger, vi selv har læst og synes om. 

Sted
På skolen eller biblioteket

Tid
Hele skoleåret

Varighed
1 time

Kontakt og tilmelding
Børnebiblioteket: bkbbarn@gladsaxe.dk eller jeres lokalbibliotek. 

Se kontaktoplysninger på jeres lokalbibliotek bagerst i folderen.

6
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Brug Bibliografen
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Praktisk fi lmteori

Klassetrin
7.-9. klasse

Læringsmål
Vi giver de unge indsigt i det fi lmiske håndværks teknikker, værktøjer og 

virkemidler, så de bliver klædt på til at se fi lm med analytiske og kritiske 

øjne samt til at lave deres egne små videofi lm i undervisningen.

 

Indhold
Praktisk funderet fi lmteori med fokus på billedsprog og dramaturgi. 

Teoretisk introduktion til fi lmmediet efterfulgt af praktiske øvelser på iPad i 

Bibliografens Filmværksted.

Tid
Praktisk Filmteori tilbydes på udvalgte datoer: 

onsdag 11. oktober 2017

onsdag 14. marts 2018

onsdag 18. april 2018

Sted
Bibliografen Bagsværd

Varighed
I kan vælge mellem et kort forløb på 2 timer eller et 

længere forløb på 4 timer.

Særlige forhold
Eleverne medbringer iPads. Efter aftale kan vi stille 

iPads til rådighed.

Kontakt og tilmelding
Trine Hagensen 

trineh@gladsaxe.dk



Aktuelle fi lm 

Bibliografen tilbyder efter aftale 

forestillinger i skoletiden med aktuelle 

fi lm, kontakt Bibliografen for at få et 

tilbud.

Kontakt: Nina Flygenring Boesen:

bibliografenbio@gladsaxe.dk
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Med Skolen i Biografen

Klassetrin
0.-10. klasse

Læringsmål
Det Danske Filminstitut har i samarbejde med Center for Undervisn-

ingsmidler lavet undervisningsmateriale, der understøtter skolernes 

faglige mål. Bibliografen omdannes til klasselokale, og eleverne får 

mulighed for at se kvalitetsfi lm fra Danmark og udlandet.

 

Indhold
“Med Skolen i Biografen” er en landsdækkende ordning, hvor under-

visning og underholdning går hånd i hånd. Der er tilknyttet undervisn-

ingsmateriale til alle fi lmene i ordningen. Undervisningsmaterialet giver 

analyser og 

konkrete arbejdsforslag, og eleverne får indsigt i blandt andet fi lmens 

temaer, indhold, baggrund og formsprog på en måde, der knytter an til 

skolernes faglige mål.

Tid
September 2016 - april 2017

Sted
Bibliografen Bagsværd

Tilmelding
Tilmelding foregår på msib.dk/kbh. Der skal benyttes UNI•Login.

Billetbestillingen åbner onsdag den 14.juni 2017 kl. 9.00.

Særlige forhold
Skolen betaler 17 kr. pr. elev pr. forestilling. Undervisningsmateriale 

downloades på Filmcentralen.dk

Kontakt
Bibliografen: 

bibliografenbio@gladsaxe.dk

Brug Bibliografen
Klassetrin
6. klasse

Læringsmål
“Den gode læser” sættes i spil som en rollemodel, der har slået 

ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes 

verden. Det er sejt at læse, at vide noget og at være ”smart” på 

øverste etage!

Indhold
Smart, Parat, Svar! er en landsdækkende quiz. Hver klasse kan 

tilmelde et hold på fem personer, og de øvrige klassekammerater 

er med og hepper på holdet. Der afholdes en lokal runde, som 

afvikles i fl ere runder afhængigt af, hvor mange klasser der er 

tilmeldt. Vinderen af den lokale quiz i Gladsaxe går videre til 

en regional runde.

Tid
Lokal runde:

7. december 2017

Regional runde

10. januar 2018

National fi nale: 

7. februar 2018

Sted
Lokalrunde: Gladsaxe Hovedbibliotek

Regional runde: I Københavnsområdet

National fi nale: I Odense 

7

Smart, Parat, Svar!

Kontakt og tilmelding
Tilmelding skal ske senest 27. september til Tenna Pedersen: tehepe@gladsaxe.dk

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Nærmere information om afvikling af quizzen bliver sendt ud til de deltagende klasser.



Klassetrin
7.- 9. klasse

Læringsmål
På baggrund af lytning og dialog bliver eleverne i stand til at diskutere både det musikalske 

og det tekstmæssige indhold, og der er fokus på, at eleverne får mulighed for at ytre deres 

egne holdninger til musikken. Eleverne får kendskab til spændende musikeksempler inden 

for forskellige genrer.

Indhold
Vi er 2 musikbibliotekarer der tilrettelægger et oplæg, hvor vi lytter til og diskuterer musik 

med eleverne. Musikken tilpasses et specifi kt emne eller undervisningsforløb –  det kunne 

f.eks. være:

Geografi  – verdensmusik (musik fra specifi kke lande eller verdensdele)

Dansk – lyrik i dansksproget musik

Samfundsfag – protestsange eller  tekster med samfundsmæssig karakter og relevans.

Engelsk – engelsksproget folkemusik, hiphop, grunge etc.

Andre sprogfag – musik indenfor det givne sprogområde

Religion – forskelligt musik med religiøst indhold, f.eks både inden for klassisk og populær-

musik.

Historie – med musikalsk udgangspunkt i forskellige tidsperioder 

f.eks. renæssancen, romantikken, mellemkrigstiden osv.

Tid
Hele skoleåret

Varighed
1-2 timer

Sted
I klasseværelset eller på biblioteket

Kontakt og tilmelding
Martin Verner Hansen: maveha@gladsaxe.dk

8

Music Talk
Bibliografens animationsværksted

Klassetrin:
1.-3. klasse

Læringsmål: 
Eleverne lærer at bruge iPad til at skabe og fortælle egne små 

historier. De opnåede kompetencer kan bruges i et forløb med 

eksempelvis Lego, historiefortælling eller animation.

Indhold: 
Vi producerer små animationsfi lm med Lego, pap, 

modellervoks m.m. Vi arbejder med DFIs 

animationsprogram Film X Animation 

der fi ndes som app til iPad.

Tid: 
Hele skoleåret

Sted: 
Bibliografen

Varighed: 
3 timer

Forhold: 
Eleverne skal medbringe deres 

iPads og der må påregnes 

nogen forberedelse i klassen.

Vi tilbyder et begrænset antal 

animationsværksteder og der vil være 

tilmelding efter først til mølle princippet.

Kontakt og tilmelding
Anitta Fruerled: bkbafr@gladsaxe.dk 

Institutionsbio
Børn og unge i Gladsaxe Kommunes insti-

tutioner har mulighed for at se en lang række 

gratis fi lm på det store lærred i Bibliografen. 

Initiativet er støttet af Gladsaxe Kommune. 

Programmet sendes på mail direkte til 

skoler og institutioner.

Kontakt: Rikke Andersen:

bkbria@gladsaxe.dk

Brug Bibliografen
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Brug Bibliografen



POP up arrangement
Klassetrin: 
8. og 9. klasse

Læringsmål: 
Eleverne skal refl ektere over de sociale mediers rolle og be-

tydning i deres hverdag i skolen såvel som i fritiden. De skal 

lære at forstå og forholde sig analyserende og kritisk til det 

indhold, som de møder på digitale medier.   

Indhold: 
Gladsaxe Bibliotekerne har tidligere arrangeret og udført 

fl ere pop-up arrangementer, hvor unge populære You-

Tubere og bloggere har givet udskolingseleverne indblik 

i livet bag skærmen. Hvad er der på spil på de sociale 

medier? Skal man tro på alt man ser? Hvad er det for 

spilleregler der gælder? Og hvorfor er vi i det hele taget 

så fascinerede af de sociale medier? Det har blandt andre 

Kristine Sloth, Fisse Ronnie og Amalie Wessel givet deres 

bud på.

Der har været stor interesse for arrangementerne, så vi fortsæt-

ter! Denne gang vil vi gerne have input fra jeres elever: Hvem fra 

de sociale medier vil de unge gerne møde? Tag en brainstorm med 

eleverne og meld tilbage til os inden 1. september - så tilrettelæg-

ger vi et arrangement der taler direkte ind i elevernes ønsker, jeres 

lærerplaner og de faglige fælles mål

Tid:
Deadline for input: 1. september 2017

Endelig tid og sted for arrangementet vil blive meldt ud på Fællesnet. 

(Og direkte til de skoleklasser, der er kommet med forslag.

Sted:
Gladsaxe Hovedbibliotek eller Bibliografen Bagsværd

Kontakt og tilmelding:
Lotte Stuhr Pedersen lotped@gladsaxe.dk

12
9

Digitale fodspor
Klassetrin

7. klasse

Læringsmål
Eleverne skal være kritiske, analyserende og ansvarlige, når de færdes på nettet. 

Målet er, at de bliver bevidste om deres og andres adfærd på de 

sociale medier; at de lærer at forholde sig kritisk til de informationer de fi nder på 

nettet, både fagligt i forbindelse med deres skolearbejde og i deres fritid. 

Indhold
Vi giver eleverne guidelines og introducerer dem til gode værktøjer.  Med afsæt 

i vores oplæg skal eleverne være kildekritiske og aktivt tage stilling til konkrete 

dilemmaer fra de sociale medier gennem debatter og øvelser.

Tid
Hele skoleåret

Varighed
2 lektioner

Sted
Gladsaxe Hovedbibliotek

Kontakt og tilmelding
Lotte Pedersen: lotped@gladsaxe.dk 
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Quiz med informationssøgning
Klassetrin
8. klasse

Læringsmål
Eleverne får viden og praktisk erfaring med informa-

tionssøgning og digitale medier. 

Indhold
Gennem en sjov og lærerig quiz 

introduceres eleverne til biblioteket og 

mulighederne for litteratur- og informations-

søgning både analogt og digitalt. 

Vi introducerer bibliotekets hjemmeside, taler 

om kildekritik og anbefaler et udvalg af 

digitale ressourcer.

Klassen quizzer i grupper, og der er præmier til 

vinderholdet!  

Tid
Hele skoleåret

Varighed 
2 lektioner

Sted 
Gladsaxe Hovedbibliotek

Kontakt og tilmelding
bibudsko@gladsaxe.dk

11

Kickstart din opgave

Klassetrin
9. klasse

Læringsmål
I forbindelse med projektopgaven lærer eleverne at indsamle 

information og forholde sig kritisk til kilder. Eleverne opnår viden 

og praktisk erfaring med informationssøgning og digitale medier.  

Indhold
Eleverne introduceres til relevante biblioteksbaser og undervises i 

kildekritik på nettet. Vi giver tips og tricks til søgning på nettet, og 

anvisninger til hvordan informationerne bruges i projektopgaverne, 

blandt andet kommer vi ind på plagiering og indhold til litteraturliste.

Tid
Hele skoleåret

Varighed
2 lektioner

Sted
Gladsaxe Hovedbibliotek 

Kontakt og tilmelding
bibudsko@gladsaxe.dk


