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Kære skoler i Gladsaxe
I sidder her med Gladsaxe Bibliotekernes læringstilbud til jer på skolerne
for skoleåret 2018/2019.
Gladsaxe Bibliotekernes læringstilbud for børn og unge foregår oftest på
biblioteket, da vi ønsker at skabe et autentisk og uformelt læringsmiljø med
plads til fordybelse og forundring, og fordi vi gerne vil bygge bro mellem
børnenes skoleliv og fritidsliv.
Med vores læringstilbud formidler vi viden og inspiration til eleverne, som
de kan bruge i eget liv og perspektivere til deres omverden. Bibliotekets
læringstilbud sætter fokus på, at eleverne får mulighed for at tilegne sig
viden og redskaber til i højere grad at kunne agere aktivt og kritisk i eget liv
og i forhold til det omkringliggende samfund.
Vi har læringstilbud, der styrker elevernes informationskompetencer og kildekritiske evner. Ligesom vi har tilbud der sætter fokus på digital dannelse,
hvor eleverne præsenteres for metoder til at forholde sig kritisk og ansvarligt, når de færdes på nettet.
Litteraturformidling, der styrker børnenes læselyst, er centralt i vores
læringstilbud, da vi ved, at læsning og litteraturoplevelser skaber mulighed
for identifikation, refleksion og giver indsigt i andre måder at leve på. At
styrke læselysten er også med til at skabe gode læsere, og i sidste ende er
det med til at øge elevernes uddannelsesmuligheder.
Vores musik- og filmtilbud giver eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan musik og film kan forstås og fortolkes i forhold til samfundet samtidig
med, at eleverne selv får mulighed for at sætte ord på deres viden og egne
perspektiver samt at arbejde med filmproduktion.
I bibliotekets læringsaktiviteter lægger vi vægt på, at indholdet og formen
varieres og derfor er der ofte både oplæg, dialog, gruppearbejde samt
selvproduktion. Vi udvikler løbende vores læringstilbud i samarbejde med
lærere og andre eksterne samarbejdspartnere.
Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner
Team Læring, Gladsaxe Bibliotekerne

Tips til 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 finder bøger til egen læsning, så
de på sigt bliver i stand til selv at vælge bøger med rette sværhedsgrad og indhold, der svarer til deres læseinteresser.

Indhold

Vi fortæller eleverne om de forskellige genrer og
typer bøger, biblioteket har til deres aldersgruppe.

Vi præsenterer bibliotekets tilbud “Sommerbogen”, hvor
børn i alderen 6-15 år læser og anmelder bøger i løbet
af sommerferien.
Derudover får eleverne et læsebingo-ark med hjem,
så de sammen med familien kan læse i ferien.
Læs mere om “Sommerbogen” på side 17.

Tid

Juni 2019

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
Klassetrin
3. klasse

Læringsmål

Ved et besøg på lokalbiblioteket får børnene viden om
bibliotekstilbud, der er relevante både i forhold til skoleog fritidsbrug. Eleverne får desuden indsigt i, hvor de
finder relevant litteratur til både oplevelseslæsning og
faglig læsning.

Indhold

Vi viser eleverne rundt på lokalbiblioteket. De præsenteres for Gladsaxe Bibliotekernes tilbud, vi fortæller dem,
hvordan materialerne er opstillet på biblioteket, og deres
kendskab til biblioteket bliver sat på spil i en quiz.
Eleverne får lånerkort, og vi hjælper dem med at finde
og låne bøger, spil, film, musik med mere.

Tid
Hele skoleåret

Varighed
1 time

Sted
Lokalbiblioteket

Kontakt og tilmelding

Se kontaktoplysninger på jeres lokalbibliotek
bagerst i folderen.
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Nonsensdigte i Bibliotekshaven
Klassetrin
3. klasse

Læringsmål

Ditidat

Eleverne får kendskab til genren nonsensdigte, og skal selv skrive nonsensdigte med afsæt i den inspiration de får, når vi læser eksempler på nonsensdigte for dem og fortæller om genren.

Pjerrot kan trylle
Sultanen kan rulle
Dit og dat bliver til kat
Men Alfons har en hat

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.

Marcus, Oscar, Peter og Helena
Gladsaxe Privatskole

Eleverne arbejder sammen i grupper og kommer rundt i Bibliotekshaven for
at finde og udvælge ord, som de skal bruge når de selv skal skrive nonsensdigte. Inden I går hjem, læser eleverne digtene højt og giver hinanden
feedback.

Særlige forhold

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

thomas
Thomas kan ikke lide peberfrugt,
Han synes det er en forfærdelig lugt
Han mødte en klatremus,
I et gammelt klamt hus.
Købte en kiosk til en formidabel pris
Sådan kan det gå når man har en kælegris

Sted
Bibliotekshaven, Gladsaxe Hovedbibliotek

Tid

April - juni 2019

Varighed
1 ½ time

Kontakt og tilmelding
bkbbarn@gladsaxe.dk

Ella, Yassin, Nova og Tobias
Vadgård Skole
5

Bogåbner
Klassetrin

4., 5. og 6. klasse

Læringsmål

Eleverne bliver præsenteret for udvalgte værker af nyere
dansk og udenlandsk skønlitteratur inden for forskellige
genrer.

Indhold

Eleverne møder læse-rollemodeller 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.
To bibliotekarer fortæller eleverne om nyere 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.
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SøgSmart
Klassetrin
3. - 6. klasse

Læringsmål

Formålet med dette forløb er at lære eleverne at søge og relevansvurdere information til opgaver og at forholde sig kildekritisk til det fundne.
Dette gøres ved hjælp af det digitale værktøj SøgSmart.

Indhold

I mindre grupper arbejder børnene med et konkret emne, og igennem online
opgaver lærer de at formulere deres informationsbehov samt at vælge og
vurdere de fremfundne kilder. SøgSmart giver også mulighed for at kunne
arbejde med feedback.
I kan selv arbejde med SøgSmart på skolen, eller I kan
inddrage jeres lokale bibliotek i et samarbejde omkring forløbet.
Værktøjet er udviklet af de danske centralbiblioteker i et samarbejde
med CFU.dk. Læs mere og hent lærervejledningen på søgsmart.dk

Neb-Senus
forbandelse
For 5. - 7. klasse

Spillet som gør det sjovt at lære informationssøgning og kildekritik ved at kombinere læring, leg,
gamification og bevægelse.
Neb-Senus forbandelse er udviklet af eksperter og
praktikere inden for informationsvidenskab,
didaktik, pædagogik, leg, gaming og storytelling
I kan låne spillet og få mere information
ved henvendelse til
bkbbarn@gladsaxe.dk

Sted
På biblioteket og/eller på skolen

Tid

Hele året

Varighed

4 timer - uanset om I selv laver forløbet på skolen,
eller om I laver det i samarbejde med biblioteket.

Særlige forhold

Skolen skal have godkendt dataaftalen med
SøgSmart for at kunne bruge den fulde version.

Kontakt og tilmelding
bkbbarn@gladsaxe.dk
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Smart, Parat, Svar!
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 flere 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:
5. december 2018 kl. 9 - 15
Regional runde
9. januar 2019
National finale:
6. februar 2019

Sted

Lokalrunde: Gladsaxe Hovedbibliotek
Regional runde: I Københavnsområdet
National finale: I Odense

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.
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Music Talk
Klassetrin
7.- 9. klasse

Læringsmål

Gennem 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 to musikbibliotekarer der tilrettelægger et oplæg, hvor vi lytter til og diskuterer musik
med eleverne. Musikken tilpasses et specifikt emne eller undervisningsforløb – det kunne
f.eks. være:
Geografi – verdensmusik (musik fra specifikke 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 – forskellig musik med religiøst indhold, f.eks både inden for
klassisk og populærmusik.
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
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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 finder på nettet, både
fagligt i forbindelse med deres skolearbejde og i deres fritid.

Indhold

Vi giver eleverne guidelines og introducerer dem til gode værktøjer til at færdes
sikkert og ansvarligt på nettet. Med afsæt i vores oplæg om datasikkerhed og
digitale fodspor skal eleverne aktivt, gennem debatter og øvelser, tage stilling til
konkrete dilemmaer fra de sociale medier.
Tilmeldte lærere modtager materiale og praktiske anvisninger, som
klæder eleverne på til besøget.

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 styrket deres informationskompetencer
og får praktisk erfaring med informationssøgning i
bibliotekets ressourcer.

Indhold

Gennem en sjov og lærerig quiz introduceres
eleverne til biblioteket og mulighederne for
litteratur- og informationssøgning. Vi præsenterer eleverne for et udvalg af faktatjekkede
ressourcer, blandt andet Student Resources
in Context, Infomedia, Bibliotek.dk, Faktalink
og Forfatterweb.
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
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Kildekritik: Guldkorn eller bullshit
Klassetrin
9. klasse

Læringsmål

Eleverne lærer at søge målrettet information og forholde sig kritisk til
kilder på internettet.
De får udvidet deres informationskompetencer og får praktisk erfaring
med informationssøgning.

Indhold

Vi taler om fake news og giver tips til digital kildekritik og søgning på
nettet. Eleverne vil selv få mulighed for at søge information i grupper
med hjælp og vejledning fra os undervejs.
Kurset kan eventuelt bookes i forbindelse med projektopgaven, så
eleverne kan arbejde dedikeret med det valgte emne.

Tid

Hele skoleåret

Varighed
2 lektioner

Sted

Gladsaxe Hovedbibliotek

Kontakt og tilmelding
bibudsko@gladsaxe.dk
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Brug Bibliografen
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 i dansk eller billedkunst med
eksempelvis Lego, historiefortælling eller animation. Værkstedet øver også
eleverne i at strukturere tid og i at samarbejde om en bunden opgave.

Indhold:

Vi producerer små animationsfilm med Lego, pap, modellervoks
med mere. Vi arbejder med DFIs animationsprogram
Film X Animation, der findes som app til iPad.

Tid:

Mandage og tirsdage hele skoleåret

Sted:

Bibliografen

Varighed:
2,5 timer

Institutionsbio
Børn og unge i Gladsaxe Kommunes institutioner har mulighed for at se en lang række
gratis film 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

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
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Brug Bibliografen
Med Skolen i Biografen
Klassetrin
0.-10. klasse

Læringsmål

Det Danske Filminstitut har i samarbejde med Center for
Undervisningsmidler lavet undervisningsmateriale, der understøtter
skolernes faglige mål. Bibliografen omdannes til klasselokale, og
eleverne får mulighed for at se kvalitetsfilm fra Danmark og
udlandet.

Indhold

“Med Skolen i Biografen” er en landsdækkende ordning, hvor
undervisning og underholdning går hånd i hånd. Der er tilknyttet
undervisningsmateriale til alle filmene i ordningen. Undervisningsmaterialet giver analyser og konkrete arbejdsforslag, og eleverne får
indsigt i blandt andet filmens temaer, indhold, baggrund og formsprog på
en måde, der knytter an til skolernes faglige mål.

Tid

17. september 2018 - 5. april 2019

Sted

Aktuelle film
Bibliografen tilbyder efter aftale
forestillinger i skoletiden med aktuelle
film. Kontakt Bibliografen for at få et
tilbud.
Kontakt: Nina Flygenring Boesen:
bibliografenbio@gladsaxe.dk

Bibliografen Bagsværd

Tilmelding

Tilmelding foregår på msib.dk/kbh. Der skal benyttes UNI•Login.
Billetbestillingen åbner mandag 4. juni 2018 kl. 8.00.

Særlige forhold

Skolen betaler 17 kr. pr. elev pr. forestilling.
Undervisningsmateriale downloades på Filmcentralen.dk

Kontakt

Bibliografen: bibliografenbio@gladsaxe.dk
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Brug Bibliografen
Praktisk filmteori
Klassetrin
7.-9. klasse

Læringsmål

Vi giver de unge indsigt i det filmiske håndværks teknikker, værktøjer og
virkemidler, så de bliver klædt på til at se film med analytiske og kritiske
øjne, samt til at lave deres egne små videofilm i undervisningen.

Indhold

Praktisk funderet filmteori med fokus på billedsprog og dramaturgi.
Teoretisk introduktion til filmmediet efterfulgt af praktiske øvelser på iPad i
Bibliografens Filmværksted.

Tid

Praktisk filmteori tilbydes på udvalgte datoer:
onsdag 14. november 2018
torsdag 7. marts 2019
onsdag 20. marts 2019

Sted

Bibliografen Bagsværd

Varighed
4 timer.

Særlige forhold

Eleverne medbringer iPads.
Efter aftale kan vi stille iPads til rådighed.

Kontakt og tilmelding

Trine Hagensen: trineh@gladsaxe.dk
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Bibliotekshaven - mere end leg
Klassetrin
Alle

Læringsmål

Brug legepladsen, motionsredskaber og hele haven,
når I skal sætte bevægelse på jeres fag.

Indhold

Bibliotekshaven ved Gladsaxe Hovedbibliotek er en af
kommunens offentlige lege- og motionspladser. Haven er
indrettet med legeplads, motionsredskaber, sidde- og
opholdsområder, scene, bogbørs – alt i samme tema:
Den nordiske børnelitteratur.
På litteraturlegepladsen kan man besøge Mustafas kiosk, klatre i
Cirkelines prikker og hilse på Mummi, Antboy og mange andre
figurer fra børnebøgerne.
Legepladsen kan bruges i læringssituationer og i understøttende
undervisning, hvor bevægelse og læring spiller sammen.
Lav quizzer eller brug bibliotekets quizzer på havens e-Wall
med tilhørende app (playalive FIL).

Tid

Der er åbent hele dagen, hele året.

Sted

Bibliotekshaven, Gladsaxe Hovedbibliotek

Kontakt og tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig.
Scene og e-Wall kan dog bookes ved henvendelse til
Børneafdelingen på Hovedbiblioteket, bkbbarn@gladsaxe.dk
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Sommerbogen
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 afleverer boganmeldelser 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.

Tid

15. juni til og med 25. august
Få inspiration til læsning ved at booke vores forløb:
Tips til sommerlæsning (se side 3) eller Booktalks (se side 6)

Kontakt og spørgsmål

Børnebiblioteket: bkbbarn@gladsaxe.dk eller jeres lokalbibliotek

Man kan også deltage i
sommerbogen på biblo.dk, hvor
der er præmier hver dag. 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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Vidste du?
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 netlydbøger online fra ereolengo.dk og i
eReolens GO app, der kan hentes i
appstore eller Google Play.
Eleverne kan logge på med
UNI•Login eller med
bibliotekslogin.

Deltag i
Vild med film 2018
Fra 1.-20. september kan alle 4.-6. klasser deltage i skolekonkurrencen Vild med film. Bibliografen tilbyder i samarbejde
med Biblo.dk workshops af en times varighed, hvor I ser en film
og prøver at agere anmelder og instruktør. Der må påregnes både
forberedelse og opfølgende arbejde i klassen for at deltage.
Hovedpræmien er en tur for hele klassen til
filmfestivalen Buster i København.
Tilmeldingsfristen til skolekonkurrencen er den 30. juni 2018
i Bibliografen. Selve konkurrencen løber fra
1. – 20. september 2018.
For mere information og tilmelding kontakt:
Anitta Fruerled
bkbafr@gladsaxe.dk
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Gladsaxe
Bibliotekerne er med
i BIBLO samarbejdet og
understøtter de forskellige
kampagner der bliver lavet f.eks.
Forskningens Døgn, Sommerbogen og Vild med film. Vi
sender informationer direkte
ud til skolerne, når der er
en ny kampagne.

Godt at vide
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 finder 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 undervisning.
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 målgrupper.
rådgive om informationssøgning for lærere og pædagoger. Vi
fortæller om bibliotekets tilbud og giver tips til, hvordan de kan
bruges i klasseundervisning eller i uuv.

Tilmelding

Tilmelding sker til kontaktpersonerne eller lokalbiblioteket for den
enkelte aktivitet 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 flere muligheder)
• Skole, klasse og antal elever
• Kontaktoplysninger: navn, e-mail og telefonnummer
Vi vender tilbage hurtigst muligt med svar på forespørgsler om
tilmelding og information om evt. forberedelse.
Kontakt os gerne for yderligere information.
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Kontakt
Hvilket bibliotek er jeres skoles lokalbibliotek?
HOVEDBIBLIOTEKET
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg
Telefon 39 57 63 88
E-mail bkbbarn@gladsaxe.dk

HØJE GLADSAXE BIBLIOTEK
Høje Gladsaxe Torv 2
2860 Søborg
Telefon 39 57 64 50
E-mail bkbhglbib@gladsaxe.dk

• Athene Skolen
• Buddinge Skole
• Gladsaxe Skole
• Gladsaxe Privatskole
• Kvikmarken Privatskole
• Søborg Skole
• Vadgård Skole

• Grønnemose Skole

BIBLIOGRAFEN
Bagsværd Hovedgade 116
2880 Bagsværd
Telefon 39 57 64 64
E-mail bibliografen@gladsaxe.dk

• Enghavegård Skole
• Mørkhøj Skole

• Bagsværd Skole
• Bagsværd Friskole
• Bagsværd Kostskole og Gymnasium
• Den lille Skole
• Stengård Skole

gladsaxe.dk/bibliotek

MØRKHØJ BIBLIOTEK
Ilbjerg Allé 38 A
2860 Søborg
Telefon 39 57 64 34
E-mail bkbmoebib@gladsaxe.dk

VÆREBRO BIBLIOTEK
Værebrovej 72
2880 Bagsværd
Telefon 39 57 64 70
E-mail bkbvaebib@gladsaxe.dk
• Skovbrynet Skole
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