
Efterår 2018
Undervisningstilbud for grundskolen



Vi går et spændende efterår i møde med masser af aktivite-
ter på Dokk1 – såvel nye som gammelkendte. For eksempel 
byder vi den nye festival for børnelitteratur, ALBUS, velkom-
men med en række prominente forfatternavne, workshops 
og konkurrencer. 

Efterårets katalog bærer præg af bibliotekernes arbejde 
med den fælles kommunale læsestrategi, det styrkede fokus 
på dataliteracy – det at kunne forstå samt begå sig i big data 
samt den entreprenante og kreative arbejdsmetode til opga-
veløsning kaldet design thinking. 

Vi har sammensat et katalog af litterære, teknologiske og 
kreative forløb, der understøtter elevernes læring og arbej-
det med de forenklede fælles mål. 

For indskoling og mellemtrin har vi fokus på en legende 
tilgang til læring, der kan supplere både den understøttende 
og faglige undervisning. Vi lægger vægt på, at eleverne skal 
opleve biblioteket som både et lære- og værested. 

For udskolingen tilrettelægger vi forløb, der er tilpasset 
jeres undervisning og har relevans i forhold til det, I arbejder 
med på skolen. Vi har fokus på, at eleverne inddrages aktivt 
i forløbet. Undervisningstilbuddene understøtter både den 
faglige og tværfaglige undervisning. 

Se vores tilbud i dette katalog og book en tid til din klasse. 
Hvis forløbet allerede er fuldt booket, kan du skrive din klasse 
på venteliste. Vi kontakter dig, hvis der bliver en ledig plads.

Praktisk information
Booking foregår via linket ved de enkelte undervisningstil-
bud - her gælder først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom 
på, at tilmeldingen er bindende – vi har desværre oplevet 
mange udeblivelser i foråret, så hvis du er forhindret i at kom-
me til det aftalte arrangement, så meld fra i god tid (7 dage), 
så giver vi billetten videre til næste klasse på ventelisten. 

Hvis du har generelle spørgsmål til skoletilbuddene, kan du 
kontakte Mikkel Gammelgaard på miga@aarhus.dk eller   
tlf. 4185 6504.

Velkommen til Dokk1



 5 Ordtrolden
 7 Filosofi med 0.-1. klassetrin
 9 Sommerfugleeffekten
 11 Spark til læselysten 1
 13 Biblioteket på havnen
 15 English booktalk
 17 Spark til læselysten 2
 19 ALBUS
 21 Ordæderen – rollespil
 23 Design thinking
 25 Sirenesang
 27 Hour of code
 29 Newsgerrige børn
 31 Spark til læselysten 3
 33 Poetry Slam

 35 Smart Parat Svar
 37 Byg fremtidens Dokk2 
 39 Kuglebane
 41 MiniMakerFaire
 43 Booktalks for unge 
 45 Kuglebaneprojekt
 46 Sigt godt søg rigtigt
 49 Læs og skriv – så du husker
 51 Data er konge
 53 Digital dannelse
 55 Newsgerrige unge 
 57 Naturvidenskabsfestival
 59 Maker mindset
 61 Skype booktalk

Indhold
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 Tilbage

Klassetrin: 0. klasse

Indhold: 
Hør den sjove og spændende historie om Ordtrolden, når 
forfatter Maria Rørbæk kommer på besøg på Dokk1 og fortæl-
ler om det mærkelige, behårede væsen, der stikker børn, så 
de gentager bestemte slags ord. 
Maria læser op og viser billeder på storskærm. Derefter leger 
vi sproglege, og bliver du stukket, skal du gætte hvilken slags 
ord, du gentager, ellers kommer du aldrig til at tale almin-
deligt. F.eks alle ord med L, bandeord eller ord, der betyder 
noget med mad. Vi skal også synge en sang om Ordtrolden.

Fokus: 
 � Eleven får et begyndende kendskab til ord og ordklasser
 � Eleven får en fornemmelse af frembringelse af historier

Varighed: 45 min.

Forberedelse: Ingen

Tidspunkt: 
Fredag 30. november kl. 12.00

Kontakt: Mikkel Gammelgaard – miga@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Ordtrolden

http://www.aakb.dk/arrangementer/boern/ordtrolden
mailto:miga%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 0.-1. klasse

Indhold: 
Må voksne bestemme mere end børn? Må man bestemme 
over sig selv? Hvornår er man en ven? Må man lyve overfor 
sine venner? Hvem bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert?
I anledning af Filosofiens Dag 2018 afholder Rum for Undren 
korte filosofiske workshops for skoleklasser. Børnebiblioteket 
anbefaler billed- og børnebøger med filosofisk tema.

Fokus: 
 � Eleverne stifter bekendtskab med filosofisk tænkning
 � Eleverne får inspiration til lette bøger om svære emner

 

Varighed: Ca. 45 min

Forberedelse: 
Børnene kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort 
og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have ud-
fyldt på forhånd. Blanketten findes her.

Tidspunkt:
Torsdag 15. november kl. 10.00-10.45 
Torsdag 15. november kl. 10.45-11.30
Fredag 16. november kl. 10.00-10.45
Fredag 16. november kl. 10.45-11.30

Kontakt: Tiril Mark Høj – hmti@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Filosofi med 0.-1. klassetrin 

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/laanerkort_-_1_stk._paa_a4_intra.pdf
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/filosofi-med-0-og-1-klassetrin
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/filosofi-med-0-og-1-klassetrin-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/filosofi-med-0-og-1-klassetrin-1
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/filosofi-med-0-og-1-klassetrin-2
mailto:hmti%40aarhus.dk?subject=
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Klassetrin: 0.-2. klasse

Indhold:  
Workshop - hvor børn bliver forfattere til egen e-bog. Ele-
verne lærer at fortælle deres egen historie og herefter både 
skrive og illustrere den. Det resulterer til slut i, at hver elev får 
udgivet deres helt egen e-bog i Sommerfugleeffektens web-
bibliotek to uger efter workshoppen.   

Fokus:
 � At eleverne får inspiration til at fortælle deres egen historie
 � At eleverne lærer at skrive og illustrere til udgivelse

Varighed: Ca. 3 timer

Forberedelse:
Børnene kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort 
og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have ud-
fyldt på forhånd. Blanketten findes her.

Tidspunkt: 
Tirsdag 13. november kl. 10.00-13.00
Onsdag 14. november kl. 10.00-13.00

Kontakt: Tiril Mark Høj – hmti@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Sommerfugleeffekten
- skriv en e-bog

 Tilbage

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/laanerkort_-_1_stk._paa_a4_intra.pdf
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sommerfugleeffekten
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sommerfugleeffekten-0
mailto:hmti%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 2. klasse

Indhold: 
Eleverne bliver præsenteret for forskellige spændende let-
læsningsbøger, som er tilpasset målgruppen – både skønlit-
terære og faglitterære titler. Det er også muligt at få oprettet 
lånerkort og komme på en rundvisning i børnebiblioteket. 

Efterfølgende er der mulighed for at læse, lege og slutte af 
med madpakkerne.

Fokus:
 � At eleverne får inspiration til gode letlæsningsbøger
 � At eleverne lærer biblioteket at kende

Varighed: Ca. 1 time

Forberedelse:
Børnene kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort 
og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have ud-
fyldt på forhånd. Blanketten findes her.

Tidspunkt: 
Mandag 17. september kl. 10.00-11.00
Torsdag 20. september kl. 10.00-11.00
Tirsdag 25. september kl. 10.00-11.00

Kontakt: Jette Greibe – jehg@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Spark til læselysten 1

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/laanerkort_-_1_stk._paa_a4_intra.pdf
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-3
mailto:jehg%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 2. klasse

Indhold:
Byggeworkshop, hvor eleverne skal idéudvikle og producere 
deres yndlingsbibliotek. Eleverne præsenterer idéer og pro-
dukter for hinanden, og produkterne udstilles efterfølgende 
i biblioteket. Vi tager udgangspunkt i en fortælling om et 
bibliotek samt biblioteksarkitektur fra hele verden. 

Fokus:
 � Eleven kan fremstille produkter efter egne idéer
 � Eleven kan skitsere eller formulere enkle idéer inden for 

givne rammer
 � Eleven kan arbejde med rumlige former

Varighed: 4 timer inkl. spisepause

Forberedelse: Husk madpakker!

Tidspunkt:
Mandag 19. november kl. 9.00-13.00
Tirsdag 20. november kl. 9.00-13.00
Mandag 26. november kl. 9.00-13.00

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Biblioteket på havnen
- idéudvikling og byggeworkshop

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/biblioteket-paa-havnen-4
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/biblioteket-paa-havnen-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/biblioteket-paa-havnen-6
mailto:tnis%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 6.-7. klasse

Indhold: 
Vi præsenterer og anbefaler 12-14 supergode engelske bø-
ger til aldersgruppens frilæsning. Vi viser eleverne, hvor de 
kan finde andre gode bøger på engelsk og præsenterer dem 
for gode læseoplevelser på nettet.

Fokus:
 � At skærpe børnenes lyst til at gå ombord i skønlitteraturen 

gennem anbefalinger af gode historier
 � At styrke børnenes engelske læsefærdigheder gennem 

læsning af skønlitteratur
 � At eleverne kan læse og forstå enkle, engelske tekster

Varighed: Ca. 1,5 time inkl. oprettelse af lånerkort. 

Forberedelse:
Eleverne kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort 
samt udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket. Blanket-
ten findes her.

Tidspunkt:
Tirsdag 23. oktober kl. 10.00-11.30
Fredag 26. oktober kl. 10.00-11.30

Kontakt: Jette Holmgaard Greibe – jehg@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

English Booktalk for 6th and 7th grade 

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/laanerkort_-_1_stk._paa_a4_intra.pdf
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/english-booktalk
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/english-booktalk-0
mailto:jehg%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 3.-4. klasse

Indhold:
Spændende bøger, sjove bøger, sørgelige bøger? Der er no-
get for enhver smag, og eleverne bliver involveret i proces-
sen, når de med fødderne stemmer på den bog, de gerne vil 
høre om. Eleverne kan efterfølgende få oprettet lånerkort.

Bagefter er der mulighed for at læse, lege og slutte af med 
madpakkerne.

Fokus:
 � At eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning
 � At skærpe børnenes lyst til at gå ombord i skønlitteraturen 

gennem anbefalinger af gode historier

Varighed: Ca. 1,5 time

Forberedelse:
Børnene kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort 
samt en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have 
udfyldt på forhånd. Blanketten findes her.

Tidspunkt: 
Onsdag 3. oktober kl. 10.00-11.30
Tirsdag 9. oktober kl. 10.00-11.30
Onsdag 10. oktober kl. 10.00-11.30

Kontakt: Steen Nielsen – stni@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Spark til læselysten 2

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/laanerkort_-_1_stk._paa_a4_intra.pdf
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-2-1
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-2-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-2-3
mailto:stni%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Albus er en ny international litteraturfestival for børn og 
unge, som finder sted på Dokk1 i Aarhus 1.-4. november 
2018. Albus præsenterer et stort anlagt skoleprogram med 
det bedste inden for dansk og nordisk børne- og ungdoms-
litteratur – krydret med besøg af forfattere og illustratorer fra 
andre dele af verdenen. 

Som skole kan I tilmelde jer en række forskelligar-
tede forfatterarrangementer, workshops og anderledes 
fortælleaktiviteter. 

I kan blandt andet opleve Kenneth Bøgh Andersen, Sarah 
Engell, Kim Fupz Aakeson, Malene Sølvsten, Cato Thau-
Jensen, Mette Eike Neerlin, Benni Bødker, Mårten Melin, Line 
Kyed Knudsen, Jan Kjær og Kamila Slocinska.

Udover spændende forfatterarrangementer byder program-
met på finalen i ´Hvem vil være litterær ,́ der bliver et brag af 
en afslutning på 5. klassernes litteraturquiz. Finalen kan ople-
ves torsdag 1. november. Tilmelding til konkurrencen foregår 
via CFL, og alle 5. klasser i Aarhus Kommune er velkomne. 

Fredag 1. november bliver børnenes egen litteraturpris, 
Orla-prisen, uddelt med show og sjov på Rampen. 

Albus stræber efter at gøre litteraturen levende og invol-
verende og lade både børn og voksne opleve børne- og 
ungdomslitteraturen på nye og overraskende måder. 

Vi glæder os til at se jer på Dokk1 1.-4. november 2018.
 
Der vil løbende komme information om arrangementer og 
tilmelding på Albus´ hjemmeside: www.aakb.dk/albus.

ALBUS
- international festival for børnelitteratur i Aarhus

http://www.aakb.dk/albus
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 Tilbage

Klassetrin: 4.-5. klasse

Indhold:
’Ordæderen’ er et rollespil for skoleklasser. Gennem rollespil-
let vil eleverne stifte bekendtskab med tre nordiske ung-
domsbøger. Eleverne vil få mulighed for at lege med ord og 
sætninger og konstruere deres egne historier for at overvin-
de ’Ordæderen’, der har angrebet biblioteket og dets bøger.

Fokus:
 � Eleven får inspiration til gode bøger til lystlæsning
 � Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers 
 � Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster 

gennem rollespil

Varighed: Ca. 2 timer

Forberedelse: Ingen

Tidspunkt: 
Tirsdag 27. november kl. 10.00-12.00 
Onsdag 28. november kl. 10.00-12.00 
Torsdag 29. november kl. 10.00-12.00

Kontakt: Steen Nielsen – stni@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Ordæderen

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/ordaederen
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/ordaederen-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/ordaederen-1
mailto:stni%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 4.-6. klasse

Indhold:  
Kom og bliv introduceret til en konkret metode og tanke-
gang, der med ganske få materialer og på ret kort tid, kan 
skabe nye tanker frem mod en designudfordring. Vi tager 
jer med gennem en typisk Design Thinking-proces, hvor 
eleverne præsenteres for metoden, gennem en konkret op-
gave. Dagen er inddelt i flere små og ultrakorte forløb, hvor 
eleverne skal arbejde med en designproces hele vejen fra 
inspiration, til idéskabelse og til sidst den sjove prototype. 
Igennem de forskellige forløb bruger vi kun få minutter på 
de enkelte processer, men eleverne har det sjovt og bliver 
mere og mere idérige, som dagen skrider frem. Når proces-
sen er slut, har eleverne fået indarbejdet en tankegang og en 
metode, de kan bruge til at løse lokale udfordringer.

Fokus: 
 � Eleven kan arbejde med problemløsning 
 � Eleven kan bruge kreative redskaber til at løse udfordringer
 � Eleven kan skitsere eller formulere enkle idéer inden for 

givne rammer

Forberedelse: Ingen 
 
Varighed: 3 timer inkl. frokostpause

Tidspunkt: 
Tirsdag 11. december kl. 10.00-13.00 
Onsdag 12. december kl. 10.00-13.00
Fredag 14. december kl. 10.00-13.00

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Design thinking

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/design-thinking
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/design-thinking-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/design-thinking-1
mailto:tnis%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 5.-6. klasse

Indhold: 
Kom på lydvandring med forfatteren bag den succesfulde 
børnebogsserie MIRJA, Gunvor Ganer Krejberg. Lydvandrin-
gen starter på Dokk1 og fører klassen rundt i byen. Gunvor 
læser historien Sirenesang op og fortæller undervejs. 
Sirenesang udspiller sig i hjertet af Aarhus, og i løbet af 
ruten bliver de geografiske omgivelser væsentlige brikker i 
den utrolige fortælling om drengen Jonas og den besynder-
lige pige Zharafira. 
Klassen møder Gunvor på Dokk1, hvor lydvandringen starter. 
Turen slutter også på Dokk1. 

Fokus:
 � Eleven oplever en multimodal tekst i et nyt miljø
 � Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne
 � Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Varighed: 1 time og 15 minutter

Forberedelse: Påklædning efter vejret!

Book:
Tirsdag 11. september kl. 10.00-11.15
Onsdag 12. september kl. 10.00-11.15

Kontakt: Mikkel Gammelgaard – miga@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Sirenesang
- en litterær byvandring

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sirenesang-en-litteraer-byvandring-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sirenesang-en-litteraer-byvandring-3
mailto:miga%40aarhus.dk?subject=


26 UNDERVISNINGSTILBUD FOR GRUNDSKOLEN



UNDERVISNINGSTILBUD FOR GRUNDSKOLEN 27 

 Tilbage

Klassetrin: 4.-5. klasse

Indhold:
Eleverne får en kort introduktion til, hvad kodning er, og 
hvorfor vi skal forholde os til det. Derefter tager vi et Hour of 
Code forløb, hvor eleverne på en legende facon bliver indført 
i nogle af de generelle principper i kodning. Afslutningsvis 
skal eleverne selv lave et simpelt spil i programmet Scratch. 

Fokus:
 � Eleven kan genkende og anvende enkle kodningsmønstre
 � Eleven kan modificere og konstruere enkle programmer
 � Eleven har viden om kodning

Varighed: Ca. 2,5 timer

Forberedelse: Ingen

Tidspunkt: 
Torsdag 13. december kl. 10.00-12.30

Kontakt: Steen Nielsen – stni@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Hour of Code

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/hour-of-code
mailto:stni%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 5.-6. klasse

Indhold:
Aviser skrevet til børn, tv-nyheder til børn, medbestemmelse 
og selvbestemmelse. Børnemedierne har taget konsekven-
sen af, at børn ikke bor i en beskyttet boble, men at de 
fanger nyhedsstrømme og både vil, kan og skal agere blandt 
aktuelle samfundsdagsordener. 

Vi sætter fokus på et aktuelt emne, når vi inviterer til debat 
i Dokk1s Store Sal med et panel af professionelle. Her kan 
eleverne stille spørgsmål, tage stilling og blive klogere på 
verden. Emnet for debatten i efteråret er ’Amerikansk politik’.  
Tidligere har temaerne været ’børns rettigheder’, ’børn og 
sorg’, ’flygtningestrøm’ og ´Frygten for terror .́

Fokus:
 � Eleverne får viden om demokratiske processer 
 � Eleverne kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål og 

respons
 � Eleverne tilegner sig viden om et (dags)aktuelt emne

Varighed: 2 timer inkl. pause

Forberedelse: 
Der er ca. 1-2 lektioners forberedelse, og læreren modtager 
undervisningsmateriale ca. 14 dage inden debatten.

Tidspunkt:
Torsdag 8. november kl. 9.30-11.30 

Kontakt: Tiril Mark Høj – hmti@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Newsgerrige børn
- amerikansk politik

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/newsgerrige-boern-amerikansk-politik
mailto:hmti%40aarhus.dk?subject=
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Klassetrin: 5.-6. klasse

Indhold: 
Fantasyromaner, hestebøger eller sjove bøger? Vi præsen-
terer 12-15 gode og spændende bøger til aldersgruppens 
frilæsning. Eleverne bliver inddraget i beslutningen om, 
hvilken bog der skal præsenteres.

Fokus:
 � At skærpe børnenes lyst til at gå ombord i skønlitteraturen 

gennem anbefalinger af gode historier
 � At styrke børnenes læsefærdigheder gennem læsning af 

skønlitteratur

Varighed: Ca. 1,5 time

Forberedelse:
Børnene kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort, 
samt udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket. Blanket-
ten findes her.

Tidspunkt:
Mandag 3. december kl. 10.00-11.30
Onsdag 5. december kl. 10.00-11.30
Fredag 7. december kl. 10.00-11.30
 
Kontakt: Jette Greibe – jehg@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Spark til læselysten 3

https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/page/laanerkort_-_1_stk._paa_a4_intra.pdf
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-3-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-3-en-billet-en-klasse-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/spark-til-laeselysten-3-1
mailto:jehg%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 6. klasse

Indhold:
Poetry slam er en måde at udtrykke sig på i ord. Det er sim-
pelt og kan skæres ned til 3 regler:
Din tekst må højest tage 3 minutter og 10 sekunder. Ingen re-
kvisitter. Du skal have skrevet din tekst selv. Vi laver nogle skrive 
øvelser, skriver vores eget slam og opfører slam for hinanden.

Fokus:
 � Kreativ skrivning, fremførelse og fremlæggelse

Varighed: 3 timer inkl. pause

Forberedelse: 
Inden undervisningen skal klassen være delt ind i grupper af 
4-5 elever.

Book:
Onsdag 21. november kl. 9.00-12.00
Tirsdag 27. november kl. 9.00-12.00
Tirsdag 4. december kl. 9.00-12.00

Kontakt: Jesper Kirkegaard – jeski@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Poetry slam

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/proev-kraefter-med-poetry-slam
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/proev-kraefter-med-poetry-slam-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/proev-kraefter-med-poetry-slam-1
mailto:Jeski%40aarhus.dk?subject=
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Klassetrin: 6. klasse

Indhold:
Er din 6.klasse Danmarks klogeste? Det har du nu en chance 
for at finde ud af, samtidig med at dine elever quizzer sig til 
nysgerrighed, paratviden og sammenhold. Quizzen tager 
udgangspunkt i et bredt udsnit af skøn- og faglitteratur, og 
eleverne dyster i kategorier som f.eks. politik, computerspil, 
nordisk mytologi og sport. 
Smart Parat Svar er en landsdækkende videns- og læsequiz for 
elever i 6. klasse. Ideen med quizzen er, at ”Den gode læser” 
sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørene ud for den 
videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. 

Fokus:
 � At stimulere elevernes læselyst og nysgerrighed
 � At eleverne tilegner sig viden inden for mange forskellige 

områder
 � At eleverne får fokus på samarbejde og holdånd

Tidspunkt: 
Tirsdag 4. december kl. 10.00-13.30

Forberedelse: Ingen

Kontakt:
Kontakt Mikkel Gammelgaard – miga@aarhus.dk 
Læs mere her: www.smartparatsvar.dk

Smart Parat Svar

mailto:miga%40aarhus.dk?subject=
http://www.smartparatsvar.dk/
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 Tilbage

Klassetrin: 4. klasse

Indhold: 
Arkitektskolen inviterer til byggeworkshop på Dokk1. Ele-
verne vil prøve kræfter med, hvordan arkitekter arbejder, 
og de vil stifte bekendtskab med væsentlige arkitektoniske 
begreber som rum, form og skala.  
Udgangspunktet for workshoppen er bygningen Dokk1, og 
de forskellige byggeøvelser bliver fremstillet i LEGO. Arki-
tektstuderende vil undervise børnene og igennem leg og 
eksperimenter introducere børnene til de grundlæggende 
principper i arkitekturfaget.
Arrangementet er et samarbejde mellem Arkitektskolen 
Aarhus, LEGO og Dokk1.
Èn billet til én klasse.

Fokus:
 � Eleven kan skitsere eller formulere enkle idéer inden for 

givne rammer
 � Eleven kan arbejde med rumlige former

Varighed: 4 timer inkl. frokostpause

Forberedelse: Ingen
 
Tidspunkt: 
Tirsdag 2. oktober kl. 9.00-13.00
Onsdag 3. oktober kl. 9.00-13.00
Fredag 5. oktober kl. 9.00-13.00

Kontakt: Mikkel Gammelgaard – miga@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet. 

Byg fremtidens Dokk2
- en arkitekturskole for børn

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/byg-fremtidens-dokk2-en-arkitekturskole-for-boern
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/byg-fremtidens-dokk2-en-arkitekturskole-for-boern-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/byg-fremtidens-dokk2-en-arkitekturskole-for-boern-1
mailto:miga%40aarhus.dk?subject=


38 UNDERVISNINGSTILBUD FOR GRUNDSKOLEN



UNDERVISNINGSTILBUD FOR GRUNDSKOLEN 39 

 Tilbage

Klassetrin: 4.-6. klasse

Indhold: 
Dokk1 går amok i kuglebaner til efteråret. Vi inviterer skole-
klasser til at komme og bygge kuglebaner, som skal indgå 
til vores store event i efteråret, Aarhus Mini Maker Faire. Vi 
skal se på eksisterende kuglebaner, snakke om materialer, 
lære om teknik og design. Hvordan holder I fart på kuglen? 
Hvordan undgår I, at den accelerer for meget og ryger ud 
af banen? Der er udfordringer nok, når man arbejder med 
kuglebaner, og så er det rigtig sjovt. 

Fokus: 
 � Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer
 � Eleven kan samarbejde om at nå et fælles mål
 � Eleven kan arbejde med rumlige former og håndtere for-

skellige materialer 

Varighed: 4 timer inkl. frokostpause

Forberedelse: Ingen
 
Tidspunkt: 
Torsdag 20. september kl. 9.00-13.00
Onsdag 26. september kl. 9.00-13.00

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet. 

Aarhus vildeste kuglebane
- workshop

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop
mailto:tnis%40aarhus.dk%20?subject=
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 Tilbage

‘Makers’ er det engelske ord for folk, der skaber ting selv – 
og Aarhus Mini Maker Faire er en kæmpe 2-dages festival, 
som fejrer og styrker gør-det-selv-kulturen. 
Vores slogan er ”Se seje opfindelser – lær hvordan de virker – 
prøv at lave dem selv!”. 
I år med fokus på KUGLEBANER, og vi vil gerne have din 
klasse med!
Udover vores skoletilbud i kuglebanebygning, der foregår 
på Dokk1 – kan man også deltage i konkurrencen med sin 
klasse – ”hjemmefra” – på sin skole.
Alle klassetrin kan være med – også en SFO.
Der er ingen tilmelding – jeres video skal blot være klar se-
nest 4. oktober 2018.
Man kan vinde præmier til sin klasse, og alle videoer bliver 
vist på Dokk1 under Aarhus Mini Maker Faire som foregår 
13. & 14. oktober.

Kuglebane – hvordan?
Man kan bygge kuglebaner i pap, skrot, lego, ler… 
Du kan måske integrere et kuglebaneforløb i dit fagområde 
- skab en musisk kuglebane, en udendørs idrætsudgave eller 
en kuglebane der inddrager teknologi? 
Alle tænkelige materialer må inddrages, og der er ingen regler!

Hvad skal man gøre?
 � Skab en kuglebane
 � Lav en video af jeres kuglebane i aktion
 � Upload jeres video på Instagram eller Facebook med #Aar-

husvildestekuglebane #mmfaarhus #dokk1 eller mail jeres 
video til dokk1voksen@gmail.com

DEADLINE 4. oktober 2018

Læs mere om Aarhus Mini Maker Faire:  
aarhus.makerfaire.com

For mere info kontakt Jane Kunze på jku@aarhus.dk eller  
Randi Heide på mrahe@aarhus.dk

Aarhus Mini Maker Faire 2018

http://aarhus.makerfaire.com


42 UNDERVISNINGSTILBUD FOR GRUNDSKOLEN



UNDERVISNINGSTILBUD FOR GRUNDSKOLEN 43 
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Klassetrin: 7.-10. klasse

Indhold: 
Verden er så fuld af gode bøger, men hvilken en skal du ka-
ste dig over næste gang … din lærer tvinger dig til det? Det 
får dine elever en stribe rigtig gode bud på i denne booktalk 
for unge. Vi sammensætter et slideshow med spændende 
bøger, der hver introduceres kort – en blanding af nyere 
Young Adult-hits, klassikere fra ungdomslitteraturen, graphic 
novels, fantasy, sci-fi osv. Og vi gør os umage med at favne 
bredt, så der både er inspiration til de skoletrætte, de sprog-
ligt nysgerrige og alle dem midt imellem.

Fokus:
 � At eleverne præsenteres for et bredt udvalg af skønlitteræ-

re bøger i forskellige genrer, som formidles på en afslappet 
og uhøjtidelig måde – så der forhåbentlig sparkes til læsely-
sten både i og uden for klasseværelset.

Varighed: 
Ca. 1 time inkl. spørgsmål og/eller små diskussioner undervejs

Tidspunkt:
Tirsdag 18. september kl. 10.00-11.00
Tirsdag 25. september kl. 10.00-11.00
Tirsdag 2. oktober kl. 10.00-11.00
Tirsdag 9. oktober kl. 10.00-11.00
Tirsdag 23. oktober kl. 10.00-11.00
Tirsdag 30. oktober kl. 10.00-11.00
Tirsdag 6. november kl. 10.00-11.00
Tirsdag 13. november kl. 10.00-11.00

Kontakt: Sara Bindeballe – bisa@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Booktalk for unge

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-4
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-6
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-7
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-8
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-9
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-10
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/booktalk-for-unge-11
mailto:bisa%40aarhus.dk%20?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 7.-10. klasse

Indhold: 
Dokk1 går amok i kuglebaner til efteråret. Vi inviterer skole-
klasser til at komme og bygge kuglebaner, som skal indgå 
til vores store event i efteråret, Aarhus Mini Maker Faire. Vi 
skal se på eksisterende kuglebaner, snakke om materialer, 
lære om teknik og design. Hvordan holder I fart på kuglen? 
Hvordan undgår I, at den accelerer for meget og ryger ud 
af banen? Der er udfordringer nok, når man arbejder med 
kuglebaner, og så er det rigtig sjovt. 

Fokus: 
 � Vi har fokus på det overordnede tema ”Innovation og entre-

prenørskab”. Der er også mulighed for at inddrage simpel ”IT 
og elektronik” i forløbet, hvis det giver mening for eleverne. 

Varighed: 4 timer inkl. pauser

Forberedelse: Ingen
 
Tidspunkt: 
Tirsdag 28. august kl. 10.00-14.00
Torsdag 30. august kl. 10.00-14.00
Tirsdag 4. september kl. 10.00-14.00
Torsdag 6. september kl. 10.00-14.00
Tirsdag 18. september kl. 10.00-14.00

Kontakt: Jane Kunze – jku@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Aarhus vildeste kuglebane
- workshop

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop-1
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/aarhus-vildeste-kuglebane-workshop-3
mailto:jku%40aarhus.dk?subject=
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Klassetrin: 7.-10. klasse

Indhold:
En introduktion til informationssøgning, hvor eleverne får 
færdigheder inden for søgeteknik og viden om biblioteksba-
ser samt kildekritik. Vi kommer omkring:

 � Søgeteknik: søgekriterier, søgeord, synonymer, afgræns-
ning mv. 

 �  Steder at søge information: aakb.dk, infomedia, bibliotek.
dk og andre hjemmesider. Databaser vs Google

 �  Kildekritik: vurdering af relevans af informationer, trovær-
dighed og niveau

 �  Rundvisning på Dokk1 for at finde fysiske materialer i 
biblioteket

Introduktionen er især relevant i forbindelse med projekt-
opgaver. Vi lægger vægt på, at introduktionen foregår på et 
tidspunkt, hvor eleverne kender emnet for deres opgave og 
kan arbejde med at søge og finde brugbart materiale.
Èn billet til én klasse.

Fokus:
 � At eleven kan gennemføre målrettet og kritisk 

informationssøgning
 � At eleverne får kendskab til bibliotekets tilbud
 � At eleverne søger og finder relevant materiale til deres 

egen opgave

Varighed: 
2 timer – med mulighed for at blive i lokalet en time længere 
for at søge information til egen opgave

Forberedelse:
 � Eleverne skal have valgt emne for deres opgave og skrevet 

den første problemformulering
 � Eleverne kan få lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort 

samt en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have 
udfyldt på forhånd. Blanketten findes her.

Sigt rigtigt søg godt
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 Tilbage

Tidspunkt:
Torsdag 11. oktober kl. 10.00-13.00
Tirsdag 23. oktober kl. 10.00-13.00
Torsdag 25. oktober kl. 10.00-13.00
Tirsdag 30. oktober kl. 10.00-13.00
Tirsdag 6. november kl. 10.00-13.00
Torsdag 8. november kl. 10.00-13.00
Tirsdag 13. november kl.10.00-13.00
Tirsdag 20. november kl. 10.00-13.00
Tirsdag 27. november kl. 10.00-13.00

Kontakt: Martin Greif Madsen – magm@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

https://billet.aarhus.dk/aakb/18735/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18738/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18799/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18800/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18801/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18802/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18803/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18804/
https://billet.aarhus.dk/aakb/18859/
mailto:magm%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 8.-10. klasse

Indhold: 
Eleverne udfordres til at have en sjov og aktiv læsning, hvor vi 
klippe-klistrer-læser, snakker om (nye slags) tekster og har en 
skæv indgang til det at læse. Hvordan læser du bedst? Hvorfor 
er det vigtigt at huske, hvad du læser? Hvordan kan du bruge 
og arbejde kreativt med en tekst, du har læst? Lektionen fore-
går som en blanding af oplæg, øvelser og fælles diskussion.

Fokus: 
 � At eleverne afprøver forskellige måder at læse aktivt
 � At eleverne får redskaber til at tale om litteratur og analy-

sere en tekst kreativt
 � At eleverne bliver bevidste om, hvordan man læser og 

husker en tekst bedst muligt

Varighed: 2 timer inkl. pause

Forberedelse: 
Ingen forberedelse – måske en refleksionsøvelse på klassen 
om, hvordan man analyserer tekster på klassen

Tidspunkt: 
Tirsdag 25. september kl. 10.00-12.00
Tirsdag 2. oktober kl. 10.00-12.00

Kontakt: Daniel Boysen – dabp@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet. 

Læs og skriv – så du husker

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/laesevaerksted-1 
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/laesevaerksted-2 
mailto:dabp%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 8.-10. klasse

Indhold: 
44 zettabytes eller 44 trillioner gigabytes? - det forventes 
at være mængden af data i verden om bare to år! Sensorer, 
sociale medier, databaser mv. sprøjter data ud, men hvad 
bruges de til, og hvad kan vi selv bruge dem til? Vi skal lave 
dataskulpturer, datahistorier og lære om, hvordan data ikke 
kun er noget, vi afgiver, men også noget vi har kontrol med 
og selv kan bruge.

Fokus:  
 � Eleven arbejder med de tværfaglige temaer; ”IT i undervis-

ningen” og ”Kildekritik”
 � Eleven runder projektarbejdsformen, specifikt samarbejde 

og fremlæggelse
 � Eleven får hands-on oplevelser med komplekse begreber 

som ’big data’, datavisualisering og -storytelling

Varighed: 4 timer inkl. pauser

Forberedelse: 
Grupper (3-5 elever pr. gruppe) til gruppearbejde kan  
forberedes, hvis det giver mening for jeres klasse.  
 
Tidspunkt: 
Torsdag 8. november kl. 10.00-14.00
Tirsdag 20. november kl. 10.00-14.00
Torsdag 22. november kl. 10.00-14.00
Torsdag 29. november kl. 10.00-14.00

Kontakt: Jane Kunze – jku@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.
 

Data er konge

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/data-er-konge-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/data-er-konge-3
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/data-er-konge-4
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/data-er-konge-5
mailto:jku%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 8.-10. klasse

Indhold: 
Folkeskolens elever er digitalt indfødte, de bevæger sig på 
nettet og de sociale medier med stor naturlighed, men er de 
altid klar over, hvilke konsekvenser deres adfærd har for dem 
selv og for andre? Vi diskuterer, hvor og hvordan vi efter-
lader os spor på nettet, og hvad konsekvenserne er. Intro-
duktionen kan kombineres med undervisning i f.eks. dansk, 
engelsk eller samfundsfag. Eleverne vil arbejde med en case.
Èn billet til én klasse.

Fokus: 
 � At eleverne reflekterer over egen adfærd på nettet og de 

sociale medier
 � At eleverne opnår kendskab til relevante begreber f.eks. 

privatlivspolitik og kan forholde sig aktivt til fordele og 
ulemper ved at dele information om sig selv virtuelt

Varighed: Ca. 3 timer

Forberedelse: Ingen

Tidspunkt:
Tirsdag 2. oktober kl. 10.00-13.00
Tirsdag 9. oktober kl. 10.00-13.00
Tirsdag 23. oktober kl. 10.00-13.00
Tirsdag 30. oktober kl. 10.00-13.00

Kontakt: 
Michael Høyer-Nielsen – mhn@aarhus.dk eller  
Mette Kirkegaard Jensen – mkj@aarhus.dk

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Digital dannelse

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/digital-dannelse-3
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/digital-dannelse-4
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/digital-dannelse-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/digital-dannelse-6
mailto:mhn%40aarhus.dk?subject=
mailto:mkj%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 8.-10. klasse

Indhold: 
Debatarrangement for udskolingsklasserne. 
Vi sætter fokus på et aktuelt emne, når vi inviterer til debat 
i Dokk1's Store Sal med et panel af professionelle. Her kan 
eleverne stille spørgsmål, tage stilling og blive klogere på 
verden. Emnet for debatten er ’Amerikansk politik’. Tidligere 
har temaerne været ´sorg ,́ ´terror´ og ’sociale medier’.

Fokus: 
 � At eleverne får en viden om demokratiske processer 
 � At eleverne kan lytte aktivt og følge op med spørgsmål og 

respons
 � At eleverne tilegner sig viden om et (dags)aktuelt emne

Varighed: 2 timer inkl. pause

Forberedelse: 
Der er ca. 1-2 lektioners forberedelse, og læreren modtager 
undervisningsmateriale ca. 14 dage inden debatten.

Tidspunkt:
Torsdag 8. november kl. 12.00-14.00

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Newsgerrige unge
- amerikansk politik

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/newsgerrige-unge-amerikansk-politik
mailto:tnis%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 8.-10. klasse

Indhold:
Til dette års Naturvidenskabsfestival inviterer IBM og Dokk1 
til nogle timer i teknologiens tegn. I kommer til at lære om 
nogle af de teknologier, der ligger bag tidens store emner 
som kunstig intelligens, billedgenkendelse og chatbotter, og 
I får selv lov til at prøve kræfter med udvalgte emner gen-
nem IBM’s værktøjer.
Én billet til én klasse. 

Fokus:
 � At give eleverne indsigt i hvordan teknologien bruges i 

vores hverdag
 � At give eleverne mulighed for selv at prøve

Varighed: 3 timer inkl. frokostpause 

Forberedelse: Ingen 

Tidspunkt:
Fredag 28. september kl. 10.00-13.00

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Naturvidenskabsfestival på Dokk1

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/naturvidenskabsfestival-paa-dokk1
mailto:tnis%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 4.-10. klasse

Indhold: 
Du og din klasse inviteres til en dag i teknologien og kreati-
vitetens tegn. ’Maker Mindset’ handler om, at vi alle via sam-
arbejde, teknologi, håndværk og design kan realisere vores 
ideer – måske lykkedes det ikke 100 % i første forsøg, men 
prototyping og betaversioner er også værdifulde værktøjer i 
en (sam)skabende proces.  
Det endelige program for dagen kommer senere på aakb.
dk/temaer/skoletilbud, men du har allerede nu mulighed for 
at tilmelde din klasse, så du er sikker på at få plads.  

Fokus: 
Målet med dagen er at give eleverne en teknologisk og 
kreativ succesoplevelse og vise, hvordan de selv kan blive 
skabere. Vi har fokus på tværfaglige emner som Innovation 
og entreprenørskab, IT i undervisningen og projektarbejde. 

Varighed: 5 timer inkl. spisepause

Forberedelse: Ingen

Tidspunkt: 
Onsdag 26. september kl. 9.00-14.00

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis I er forhindret i at komme,  
bedes I venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Maker Mindset

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/maker-mindset
mailto:tnis%40aarhus.dk?subject=
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 Tilbage

Klassetrin: 9.-10. klasse 

Indhold: 
9. og 10. klasser inviteres til at deltage i et Skype-projekt, 
hvor de møder en klasse fra Litauen. Begge klasser får 
samme tekst, på eget modersmål, samt en række spørgsmål, 
som de skal forberede. Når klasserne mødes via Skype, drøf-
ter de deres forståelse af teksten, og forhåbentlig sætter det 
gang i en snak om forskelle og ligheder for de to grupper. 
Arrangementet foregår på engelsk, så eleverne skal være 
forberedte på at snakke engelsk. 

Fokus:
 � Eleven kan deltage aktivt i en samtale på engelsk
 � Eleven kan give detaljerede fremstillinger af fakta og 

synspunkter

Varighed: 1 time

Forberedelse: 
Der skal læses en kort tekst og arbejdes med spørgsmål 
inden booktalken.

Tidspunkt:
Tirsdag 4. december kl. 10.00-11.00
Torsdag 6. december kl. 10.00-11.00 

Kontakt: Nina Sif Tønder – tnis@aarhus.dk 

OBS:
Tilmelding er bindende! Hvis i er forhindret i at komme,  
bedes i venligst melde afbud senest 7 dage inden forløbet.

Skype Booktalk
- kulturmøde på engelsk

https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/skype-booktalk-kulturmoede-paa-engelsk
https://www.aakb.dk/arrangementer/unge/skype-booktalk-kulturmoede-paa-engelsk-0
mailto:tnis%40aarhus.dk?subject=



