UNDERVISNINGSTILBUD
FOR
GRUNDSKOLEN

VELKOMMEN TIL
AARHUS BIBLIOTEKERNE

Hip hip Hurra! Vi er så glade for, at vi igen kan invitere
jer indenfor til skoletilbud på bibliotekerne.
Udover de velkendte, solide bibliotekstilbud – som
booktalks, informationssøgning og rundvisninger – har
vi i det kommende skoleår lagt store ting i støbeskeen:
I 2022 åbner dørene til et nyt mediepædagogisk labora
torium, som allerede i 2021 udbyder forskellige under
visningsforløb inden for teknologi og digital medie
produktion; det betyder undervisning i virtual reality,
podcastforløb og lydfortællinger m.m.
Under nedlukningen af bibliotekerne udarbejdede vi
nogle digitale formater for skoletilbud, og de gælder
stadig – dem finder I her: DIGITALE TILBUD. Der er
både mulighed for at booste læselysten, og det sociale
fællesskab kan få et løft ved bibliotekernes store quiz
– I kan altså bruge de digitale tilbud som en tankstation,
hvor vi leverer brændstof, og I tanker godt op.
Samtidig vil der løbende komme nye skoletilbud på
siden, det er derfor en god idé at orientere sig løbende.

I dette års skoleprogram har vi givet meget mere plads
til de arrangementer, som opstår i løbet af året – det
kan være, den aktuelle situation, der skal angribes, det
kan også være, vi indgår et nyt partnerskab, der giver
nye, spændende muligheder.
For indskoling og mellemtrin har vi fokus på en legen
de tilgang til læring, der kan supplere både den under
støttende og den faglige undervisning. Vi lægger vægt
på, at eleverne skal opleve biblioteket som et videns-,
være- og lærested.
For udskolingen tilrettelægger vi forløb, der er tilpas
set jeres undervisning og har relevans i forhold til det,
I arbejder med på skolen. Vi har fokus på, at eleverne
inddrages aktivt i forløbet.
For specialklasser har vi flere arrangementer, der kan
tilpasses den enkelte klasse. Vi opfordrer specialklasse
læreren til at kontakte biblioteket ved tilmelding, så vi
sammen får det til at blive den bedst mulige oplevelse
for alle.

Samarbejde: på bibliotekerne er vi meget interesserede
i det nære samarbejde med skolerne i området – har du
derfor en idé, eller et ønske til, hvordan du og din klasse
kan bruge biblioteket, så kontakt os meget gerne.
Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende – er du
forhindret i at komme til det aftalte arrangement, så
meld fra i god tid (7 dage), så giver vi billetten videre til
næste klasse på ventelisten.
Generelle spørgsmål til skoletilbuddene kan stiles til:
Lokalbibliotekerne
Mette Balle Christensen, cbme@aarhus.dk
Hovedbiblioteket
Martin Greif Madsen, magm@aarhus.dk

Vi glæder os til at se jer!

Marie Østergård
Chef for Aarhus Bibliotekerne
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TILBUD TIL SPECIALKLASSER

Har du en klasse hvor eleverne har udfordringer og særlige behov?
Flere af vores skoletilbud kan tilpasses jeres behov og ønsker – fx introduktion til
eReolenGo!, booktalk og rundvisning på Dokk1. Du er som lærer eller pædagog i en
specialklasse derfor altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan tilrette
lægge et godt besøg på biblioteket for klassen.
Tilmelding foregår for specialklasser altid ved direkte henvendelse og ikke via links
i skolekataloget.
Lokale biblioteker: Mette Balle Christensen, cbme@aarhus.dk
Hovedbiblioteket: Mikkel Gammelgaard, miga@aarhus.dk
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Særlige tilbud

BESØG BIBLIOTEKET MED
DIN MODTAGEKLASSE

Lær biblioteket at kende, både som et sted, man kan bruge i fritiden,
og som et sted man kan få hjælp til at finde informationer i for
bindelse med opgaver i skolen. Besøgets indhold tilpasses alders
gruppen. Der vil blive taget hensyn til elevernes danskkundskaber,
og der vil blive lagt vægt på dialog og visuel formidling.
Formål og fokus
• At eleverne får en forståelse af, hvordan biblioteket bruges.
• At eleverne oplever, at biblioteket er et værested og et studiested.
Forberedelse
Få et lånerkort:
Eleverne kan få udstedt et lånerkort, hvis de medbringer under
skrevet indmeldelsesblanket og sundhedskort.

Klassetrin:
MO0, MOA, MOB, MOC OG MOD
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket, Viby Bibliotek
eller Åby Bibliotek
Kontakt:
Tiril Mark Høj, hmti@aarhus.dk

DIGITALE SKOLETILBUD

Aarhus bibliotekerne tilbyder en bred vifte af digitale skoletilbud,
som du kan hente ind i din undervisning.
Har dine elever brug for at blive inspireret til nye læseoplevelser? Så
lad os sparke til læselysten med en booktalk.
Arbejder I med projektopgaver, hvor eleverne skal øve sig i at finde
information og sortere og vurdere kilder? Så tilbyder vi hjælp i form
af et kursus i informationssøgning.
Eller måske har din klasse brug for et boost til fællesskabet? Så har
I måske lyst til at quizze med hinanden eller måske mod de andre
klasser på årgangen.
Du finder alle vores digitale skoletilbud på vores hjemmeside. Søg
på ’Digitale skoletilbud’ på www.aakb.dk.
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Særlige tilbud

VIL I GÅ PÅ OPDAGELSE MED OS?

Det handler om mennesker, og vi har brug for jer! Sammen skal vi
udforske rammerne for et af fremtidens skoletilbud på Dokk1.
Vi skal inspireres, udvikle, designe og gøre brug af jeres virkelighed.
Formål og fokus
• At arbejde med Design Thinking som metode.
• At inddrage Verdensmålene.
• At arbejde med forståelse for mennesker og verden.

Klassetrin:
5.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Foråret 2022
Kontakt:
Jette Greibe, jehg@aarhus.dk

DELTAG I SKRIVEKONKURRENCEN
500 ORD

500 ORD er Danmarks største skrivekonkurrence for børn
og unge, og den finder sted hvert forår. Konkurrencen
hedder 500 ORD, fordi historien max må fylde 500 ord.
Det er ca. en A4 side skrevet på computer. Der er et nyt
tema hvert år. Sidste år var temaet ’Frihed’.
Vi kårer to vindere. Èn vinder får sin historie udgivet som
en illustreret bog. Vinderen får både lov til at møde en
børnebogsredaktør, og historien bliver illustreret af én af
landets bedste illustratorer. Den anden vinder får et ophold
på Brønderslev forfatterskole og bliver, sammen med andre
skriveglade unge, undervist af professionelle forfattere.
Alle i hele landet mellem 9-14 år kan deltage.
Følg med på 500ord.dk, hvor detaljerne og datoerne for
konkurrencen bliver offentliggjort. De to vindere af kon
kurrencen bliver offentliggjort i november måned til Albus
Festival i Aarhus.

Mangler du svar på noget? Send en mail til holdet bag
500 ord på 500ord@aarhus.dk. Vi svarer så hurtigt
som muligt.
500 ord er skabt i samarbejde mellem forlaget Straarup
og co, Brønderslev Forfatterskole og Toptryk. Derudover
har vi stærke samarbejder med Gyldendal uddannelse,
Visuel HF i Viborg og Børn og Unge i Aarhus Kommune.
Aarhus Bibliotekerne siger tak til alle partnere for at gøre
konkurrencen mulig og sætte fokus på børns kreativitet
og skrivelyst.

SOMMERBOGEN 2021

Sådan vinder du fede præmier med Sommerbogen
11. juni – 21. august
•
•
•
•

For at deltage i Sommerbogen skal du være mellem 6-15 år
Du skal læse 3 bøger, mens kampagnen kører.
Du skal hente et udfordringsark på dit lokale bibliotek eller printe det fra aakb.dk
På arket finder du 30 læseudfordringer. Du skal løse mindst 10 af udfordringerne
for at deltage i lodtrækningen om en af de 3 hovedpræmier.
• På bagsiden af arket finder du også 3 anmeldelseskort, der skal udfyldes som
en del af årets læseudfordring.
• Når du har udfyldt dit ark, skal du aflevere det på dit lokale bibliotek. Så er du
med i lodtrækningen om en iPad og om at få lov til at ’tømme’ en boghandel på
5 min.
Læs mere om Sommerbogen på www.aakb.dk
Kontakt: Tiril Mark Høj, hmti@aarhus.dk

VI HAR BRUG FOR JER!

Det sker fra tid til anden, at vi får sidste øjebliks afbud, eller der opstår
en ekstraordinær mulighed for et godt arrangement med kort svarfrist.
Vi vil derfor gerne have lov til at skrive til jer, hvis disse opstår.
Hvis I vil have besked, skal I udfylde formularen nedenunder
– så laver vi en ’hotliste’, hvor de beredvillige kommer på.
Link til formularen – klik her.
I kan til enhver tid trække jer ud af listen igen ved at skrive til:
dokk1-familierogboern@mkb.aarhus.dk.
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SPROGFITNESS

Deltag i den nationale Sprogfitnessdag, hvor vi skal motionere
sproget. Her skal eleverne både bruge hjernen og kroppen, når de
besøger børnebiblioteket. Vi leger forskellige sproglege og går på
opdagelse i ord og begreber med hele kroppen.
Formål og fokus
Sproglegene fremmer børnenes sproglige opmærksomhed, styrker
deres ordforråd og evne til at samarbejde. Aktiviteten understøtter
læring gennem leg og bevægelse.

Klassetrin:
0.-1.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Fredag 6. maj ’22 kl. 10.30-11.15
Fredag 6. maj ’22 kl. 11.30-12.15
Kontakt:
Annie Christensen, ach@aarhus.dk
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KEND DIT BIBLIOTEK

Kend dit bibliotek er en grundlæggende orientering om biblioteket
og materialesamlingen.
Formål og fokus
• For de yngste elever vil der være fokus på læselyst og begynder
læsning. Gennem en mini-booktalk vil eleverne blive præsenteret
for både fag- og skønlitteratur, der passer til alderstrinnet. Der er
mulighed for at krydre besøget med fx en højtlæsning.
• For de ældre elever bliver fokus en biblioteksorientering me særligt
henblik på elevernes evne til at søge og finde bøger og materialer
på biblioteket.
Forberedelse
Der er mulighed for at eleverne får lavet lånerkort. De skal blot med
bringe sundhedskort samt indmeldelsesblanket, som forældrene på
forhånd har udfyldt og underskrevet.

Klassetrin:
0.-10.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle, Højbjerg,
Lystrup, Risskov, Sabro, Solbjerg, Tilst,
Tranbjerg, Viby og Åby biblioteker samt
alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Direkte til biblioteket eller Mette Balle
Christensen, cbme@aarhus.dk
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JAN KJÆR – NOMERNES FAR

Jan Kjær, forfatter og illustrator til bl.a. Nomerne vil fortælle om,
hvordan han opbygger sine historier, hvor han får sine idéer fra og
hvilke tricks han bruger, når han skal tegne sine illustrationer.
For at lægge op til forfatterbesøget inviteres klasse desuden til en
workshop, hvor de lærer Nomerne at kende gennem højtlæsning,
BeeBotslegog og -programmering, så de er godt klædt på til mødet.
Formål og fokus
• Eleverne får fornemmelse for, hvordan man frembringer historier.
• Eleverne kan gennem mødet med en forfatter få stimuleret lysten
til bøger og læsning.
• Eleverne introduceres til kodning på en simpel og legende måde.

Klassetrin:
1.
Sted:
Viby Bibliotek
Tidspunkt:
Forfatterfordrag 8. oktober
Workshops i løbet af slut september/
start oktober
Kontakt:
Karin Pedersen Schmidt,
pekar@aarhus.dk
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LYDBANKO

Kom og mød Far Genfærd og den lille klæbeånd i dette special
designede lydbankospil af Cato-Thau-Jensen.
Formål og fokus
Eleverne præsenteres for en interaktiv litteraturoplevelse, hvor lyd,
billede, tekst og handling kædes sammen.

Klassetrin:
1.-2.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 7. december ’21 kl. 9.30-10.30
Torsdag 9. december ’21 kl. 9.30-10.30
Tirsdag 14. december ’21 kl. 9.30-10.30
Tirsdag 8. marts ’22 kl. 9.30-10.30
Torsdag 10. marts ’22 kl. 9.30-10.30
Torsdag 17. marts ’22 kl. 9.30-10.30
Kontakt:
Jannik Mulvad, jmu@aarhus.dk
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FORFATTERFOREDRAG
METTE FINDERUP

Forfatter Mette Finderup fortæller om, hvordan det er at være forfatter.
Med udgangspunkt i serien Sværdets Mester kommer hun ind på,
hvordan en historie bliver til og udvikler sig, hvor mange gange, hun
skriver en bog om, og hvordan hun samarbejder med illustratoren.
Mette læser desuden højt af bind 2 af Sværdets Mester, og svarer på
spørgsmål af alle mulige slags.
Formål og fokus
• Eleverne får en fornemmelse for frembringelse af historier.
• Mødet med en forfatter kan stimulere elevernes nysgerrighed og
lyst til bøger og læsning.

Klassetrin:
2.-3.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Onsdag 24. november ’21 kl. 12.00-13.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@arhus.dk
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FIRKANTEDE HISTORIER – EFTERÅR

Vi skal arbejde med forfatteren Louis Jensens firkantede historier.
Louis Jensen har skrevet en masse firkantede historier, som er sjove,
finurlige og nogle uhyggelige. Vi ser på – og lytter til – historierne,
inden klassen skal i gang med at skrive deres egne historier. Vi slut
ter af med, at historien skal bygges i en kasse.
Formål og fokus
• Eleverne kan skrive en kort tekst inden for en opgaves givne
rammer.
• Eleverne kan arbejde med rumlige former.
• Eleverne kan skabe sammenhæng mellem tekst og kreativ ud
formning.

Klassetrin:
3.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Mandag 27. september ’21 kl. 9.00-13.00
Tirsdag 28. september ’21 kl. 9.00-13.00
Onsdag 29. september ’21 kl. 9.00-13.00
Kontakt:
Marie Ravn, rmap@aarhus.dk
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SPARK TIL LÆSELYSTEN 2

Inspiration til bogdroppere, læseheste, gyserfreaks, kærligheds
narkomaner, fantasyelskere osv. – der vil være noget til alle!
Bagefter er der mulighed for at læse, lege og hygge. Ha’ gerne mad
pakker med.
Forberedelse
Eleverne kan efterfølgende få oprettet lånerkort, hvis de medbringer
sundhedskort og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have
udfyldt på forhånd.

Klassetrin:
3.-4.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Annie Christensen, ach@aarhus.dk
Mikkel Gammelgaard, miga@aarhus.dk
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EREOLENGO!

eReolenGo! er bibliotekernes digitale børnebibliotek. Her findes
både e-bøger og lydbøger.
Eleverne vil blive præsenteret for mulighederne på portalen og lære
at søge efter, reservere og låne materialer.
Formål og fokus
• Eleverne lærer at navigere på eReolenGo!
• Introduktionen kan foregå på biblioteket eller på skolen. Det er
vigtigt, at det foregår i et lokale med smartboard el. lign. og at
eleverne har computer, tablet eller mobiltelefon til rådighed.

Klassetrin:
3.-5.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby
og Åby biblioteker samt alle
kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Direkte til biblioteket eller Mette Balle
Christensen, cbme@aarhus.dk
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BOOKTALK

Inspiration til bogdroppere, læseheste, gyserfreaks, kærligheds
narkomaner, fantasyelskere osv. – der vil være noget til alle!
Bagefter er der mulighed or at læse og hygge og eventuelt spise
medbragte madpakker.
Formål og fokus
• Der er fokus på at inspirere til gode læseoplevelser og sparke til
læselysten.
Forberedelse
Eleverne kan efter booktalken få oprettet lånerkort, hvis de medbrin
ger sundhedskort samt udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.

Klassetrin:
3.-10.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Direkte til biblioteket eller Mette Balle
Christensen, cbme@aarhus.dk
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BOOKCAMP – EFTERÅR

Har din klasse brug for at booste læselysten? Biblioteket kan hjælpe!
Vi sætter fokus på elevernes læseglæde i vores Bookcamp, som
afholdes over 3 dage. Sammen skal vi læse Dæmonhuden, vi skal
arbejde med læselyst og formidling, og så skal vi forberede et forfatter
besøg af Mette Finderup, som ligger den sidste undervisningsgang.
Forløbet tilpasses den enkelte klasse.
Formål og fokus
• Fremme elevernes glæde ved at læse litteratur.
• Facilitere formidling af læseoplevelser fra barn til barn.
• Introducere eleverne til biblioteket som et være- og lærested.

Klassetrin:
4.-5.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 26. oktober ’21 kl. 10.00-13.00
Onsdag 17. november ’21 kl. 10.00-13.00
Onsdag 24. november ’21 kl. 10.00-11.30
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk
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BOOKCAMP – FORÅR

På bookcamp fordyber klassen sig i et litterært værk. Vi arbejder med
stemningsfuld højtlæsning, en kreativ aktivitet, og forbereder eleverne
på at møde forfatteren til den valgte bog. Forløbet afvikles over 2 dage
og afsluttes med et forfatteroplæg.
Formål og fokus
• Elevernes fordybelse og læseforståelse.
• Eleverne som medbestemmende og aktivt deltagende.
Forberedelse
Forberedelsesmøde m. biblioteket inden forløbet afvikles.
Den valgte bog skal læses på klassen mellem de to mødegange.

Klassetrin:
4.-5.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 29. marts ’22 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 19. spril ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 5. maj ’22 kl. 10.00-11.30
Onsdag 6. april ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 27. april ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 5. maj ’22 kl. 10.00-11.30
Torsdag 21. april ’22 kl. 10.00-13.00
Torsdag 19. maj ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 5. maj ’22 kl. 10.00-11.30
Fredag 1. april ’22 kl. 10.00-13.00
Fredag 29. april ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 5. maj ’22 kl. 10.00-11.30
Kontakt:
Mette Rabæk, merp@aarhus.dk
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FORSKNINGENS DØGN

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der fin
der sted hvert år. Årets tema offentliggøres senere. Undervisnings
forløbet giver eleverne indsigt i naturvidenskab på en kreativ og
lærerig måde, der blandt andet tager udgangspunkt i elevernes egen
hverdag. Hold dig opdateret på www.forsk.dk.
Formål og fokus
• Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problem
stillinger.
• Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser.
• Eleven kan arbejde kreativt og innovativt med emnet.

Klassetrin:
4.-6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 26. april ’22 kl. 10.00-12.00
Torsdag 28. april ’22 kl. 10.00-12.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk

45

4.-6. klasse

LITTERÆRE LYKKEPOSER – FORÅR

Har din klasse brug for læseinspiration? I dette forløb får hver elev
en pose med bøger, der er specielt udvalgt til dem. I skal afsætte
tid i klassen til at læse hver dag i en periode – ligesom børnene skal
læse derhjemme. Efter 1-2 måneder evaluerer vi forløbet sammen
med klassen. Book en dato hvor vi kan interviewe eleverne.
Formål og fokus
• At styrke elevernes læseglæde.
• At undersøge om læseposerne kan motivere til mere læsning.
Forberedelse
Alle elever i klassen skal interviewes om læsevaner, så biblioteket
kan finde relevant læsestof til dem. Interviewene kan enten afvikles
ved besøg på Dokk1 eller digitalt. Det aftales efter tilmelding.

Klassetrin:
4.-6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Onsdag 12. januar ’22 kl. 10.00-11.30
Torsdag 24. februar ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 9. marts ’22 kl. 10.00-11.30
Tirsdag 5. april ’22 kl. 10.00-11.30
Kontakt:
Mette Rabæk, merp@aarhus.dk
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SELFIE SIMON OG
SUSANNE FOLDBERG

Med afsæt i historien om Selfie Simon taler Susanne Foldberg
om YouTube og digital trivsel, men også om sit forfatterskab. For
at lægge op til forfatterbesøget inviteres klasserne desuden til en
workshop, hvor de ved at spille et dilemmaspil om bogen trænes
i at sætte sig i karakterenes sted og udfordres på egne holdninger.
Derudover skal de også forberede spørgsmål til forfatteren.
Formål og fokus
• Der er fokus på at inspirere til gode læseoplevelser og sparke til
læselysten.
Forberedelse
Eleverne kan efter booktalken få oprettet lånerkort, hvis de medbrin
ger sundhedskort samt udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.

Klassetrin:
5.
Sted:
Viby Bibliotek
Tidspunkt:
Efterår ’21
Kontakt:
Karin Pedersen Schmidt,
pekar@aarhus.dk
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4.-6. klasse

BOOKTASTING

I Booktasting får eleverne mulighed for at ’smage’ på forskellige
bøger, og lade sig inspirere til at læse videre.
Vi dækker op ved borde, som på en restaurant, og eleverne sidder i
grupper.
Hvert bord dækker en genre, og der vil være et stort udvalg af bøger
at vælge imellem.
Formål og fokus
• Målet er, at styrke elevernes interesse for at læse og lære dem
at reflektere over, hvad de har lyst til at læse, så de kan finde
relevant litteratur.

Klassetrin:
5.-6.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Januar-december
Kontakt:
Direkte til biblioteket eller Mette Balle
Christensen, cbme@aarhus.dk
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4.-6. klasse

SPARK TIL LÆSELYSTEN 3

Inspiration til bogdroppere, læseheste, gyserfreaks, kærligheds
narkomaner, fantasyelskere osv. – der vil være noget til alle!
Bagefter er der mulighed for at læse, lege og hygge. Ha’ gerne mad
pakker med.
Forberedelse
Eleverne kan efterfølgende få oprettet lånerkort, hvis de medbringer
sundhedskort og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have
udfyldt på forhånd. Blanketten findes her.

Klassetrin:
5.-6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 28. september ’21 kl. 10.00-11.30
Tirsdag 5. oktober ’21 kl. 10.00-11.30
Onsdag 6. oktober ’21 kl. 10.00-11.30
Tirsdag 15. marts ’22 kl. 10.00-11.30
Onsdag 16. marts ’22 kl. 10.00-11.30
Tirsdag 22. marts ’22 kl. 10.00-11.30
Kontakt:
Steen Nielsen, stni@aarhus.dk
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4.-6. klasse

STREET ART – SE DIN BY MED
NYE ØJNE

Vi introducerer klassen for gadekunstens historie og ser på den
kunst, vi oplever i bybilledet. Gennem samtale, opgaver og egne
værker, får børnene mulighed for at se og opleve byen omkring dem
med et nyt blik.
Formål og fokus
• Eleverne kan benytte ny viden om gadekunst i udførslen af egne
streetart værker.
• Eleverne kan udforme udstillingsmateriale med tekst og billeder,
der viser deres proces fra idé til udførsel.
• Eleverne kan fremlægge erfaringer omkring proces og produkt
med hinanden.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 3. maj ’22 kl. 9.00-13.00
Onsdag 18. maj ’22 kl. 9.00-13.00
Torsdag 2. juni ’22 kl. 9.00-13.00
Kontakt:
Marie Ravn, rmap@aarhus.dk
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4.-6. klasse

KREATIV PROGRAMMERING

Vi skal arbejde med at designe geometriske mønstre med inspira
tion fra de fantastiske udsmykninger, der findes på moskeer i hele
verden. I stedet for at arbejde med blyant, tus eller pensel arbejder
vi med blokprogrammering og digital fabrikation, f.eks. 3D print.
Formål og fokus
• Eleverne arbejder med designproces, geometri, blokprogramme
ring og digital fabrikation.
• Eleverne får mulighed for at reflektere over menneskelig kreativitet
dengang og nu.
Forberedelse
Der er ingen forberedelse, men der kan være noget efterbearbejd
ning (via e-mail), da måske ikke alle elever vil nå at få deres mønster
design færdigt og fabrikeret.

Klassetrin:
6.-9.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 2. november ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 23. november ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 8. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 15. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Jane Kunze, jku@aarhus.dk
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4.-6. klasse

LAMPEVÆRKSTED

Lamper skaber stemning og kan arbejde med lys og skygge på man
ge måder. Eleverne skal designe deres egen lampe, som efterfølgen
de skæres ud med laserskærer. Eleverne begynder processen med
en inspirationsdag på Dokk1, hvor de inspireres til at arbejde med
lysdesign og introduceres til 3D programmet Tinkercad.
Det kan ikke forventes at alle elever får afsluttet deres lampeprojekt
på dagen!
Formål og fokus
• Eleverne arbejder med designproces, konstruktion, 3D modelle
ring og digital fabrikation.
Forberedelse
Der er ingen forberedelse, men der vil være noget efterbearbejd
ning, da ikke alle elever vil nå at få deres lampe skåret ud og monte
ret på dagen. Derfor er det en fordel, hvis klassens undervisere har
erfaring med digital fabrikation.

Klassetrin:
6.-9.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 21. september ’21 kl. 10.00-14.00
Mandag 13. december ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 18. januar ’22 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 19. april ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Jane Kunze, jku@aarhus.dk
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7.-10. klasse

KLIMA & MICRO:BITS

Klimaudfordringer er en af vor tids store udfordringer, så hvordan
kan vi som mennesker gøre en forskel?
I dette kursus kommer eleverne ved hjælp af Micro:Bit til at arbejde
med at lave løsninger på f.eks. udfordringer med stigende vandstand.
Kurset er varer 4 timer og eleverne skal selv på banen med at kode
og bygge.
Vi forsøger at tilpasse, så alle kan være med.
Formål og fokus
• Eleverne arbejder med designproces, konstruktion, 3D modelle
ring og digital fabrikation.
Forberedelse
Der er ingen forberedelse, men der vil være noget efterbearbejd
ning, da ikke alle elever vil nå at få deres lampe skåret ud og monte
ret på dagen. Derfor er det en fordel, hvis klassens undervisere har
erfaring med digital fabrikation.

Klassetrin:
7.-9.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 4. november ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 30. november ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 7. december ’21 kl. 10.00-14.00
Torsdag 2. februar ’22 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 8. februar ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Randi Heide, mrahe@aarhus.dk
Michael Høyer Nielsen, mhn@aarhus.dk

61

7.-10. klasse

VERDENSMÅL OG LASERGRAVERING

FN har vedtaget 17 verdens mål, som frem til 2030 skal sætte ver
den på kurs mod en mere bæredygtig udvikling.
Hvad betyder de 17 verdensmål for de ældste skoleklasser i Århus?
Gennem en kreativ designproces arbejder eleverne med til at for
tolke og konkretisere et selvvalgt verdensmål. De skal skabe tekst og
motiver, der efterfølgende lasergraveres.
De indgår efterfølgende i en udstilling på Dokk1.

Klassetrin:
7.-9.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 9. november ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 16. november ’21 kl. 10.00-14.00
Torsdag 2. december ’21 kl. 10.00-14.00
Torsdag 13. januar ’22 kl. 10.00-14.00
Torsdag 27. januar ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Randi Heide, mrahe@aarhus.dk
Kathrine Rom, kaebr@aarhus.dk
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7.-10. klasse

BOOKTALK FOR UNGE

Eleverne præsenteres for et et bredt udvalg af bøger i forskellige
genrer – en blanding af nyere Young Adult, graphic novels, fantasy
osv. Tonen er sjov og afslappet, og vi gør os umage for at tale både
til de skoletrætte, de sprogligt nysgerrige og alle dem midt imellem.
Undervejs opfordres eleverne til selv at byde ind
Har du specifikke ønsker til indholdet i en booktalk, tilpasser vi gerne.
Formål og fokus
• Eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
• Styrke elevernes læsefærdigheder gennem læsning af skønlitteratur.
Forberedelse
Eleverne kan efterfølgende få oprettet lånerkort, hvis de medbringer
sundhedskort og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have
udfyldt på forhånd. Blanketten findes på aakb.dk under ’bliv låner’.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket og
Gellerup Bibliotek
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 7. september ’21 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 5. oktober ’21 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 23. november ’21 kl. 10.00-11.00
Torsdag 20. januar ’22 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 1. marts ’22 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 28. april ’22 kl. 10.00-11.00
Torsdag 12. maj ’22 kl. 10.00-11.00
Kontakt Hovedbiblioteket:
Kathrin Rom, kaebr@aarhus.dk
Kontakt Gellerup:
Andrea Broe Haisley, hbran@aarhus.dk
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7.-10. klasse

DIGI.LIT – LITTERATUR I
DIGITALE RUM

Digital litteratur kan klæde eleverne på til at blive kritiske læsere i
den digitale tidsalders komplekse medie- og tekstunivers.
Vi præsenterer nye digitale genrer, som optræder i et samspil mel
lem ord, lyd, billeder og bevægelser. Vi arbejder med udtryksformer
og interaktive læsemåder. Og vi leger med postproduktion som
litterær metode.
Se mere på www.aakb.dk
Forberedelse
Vi sender en mindre øvelse i god tid, så klassen får en lille forsmag
inden forløbet.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Onsdag 22. september ’21 kl. 9.30-13.00
Torsdag 7. oktober ’21 kl. 9.30-13.00
Onsdag 16. februar ’22 kl. 9.30-13.00
Onsdag 23. februar ’22 kl. 9.30-13.00
Kontakt:
Michael Høyer Nielsen, mhn@aarhus.dk
Britta Riis Langdahl, brril@aarhus.dk
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7.-10. klasse

DIGITAL DANNELSE

Livet er i høj grad blevet online. Vi er alle forbundne og i stand til
at tale med alle. Fordelen er at alle kan komme i kontakt med alle.
Ulempen er at alle kan komme i kontakt med os – også svindlere,
skurke, forbrydere og nederdrægtige mennesker af enhver kaliber.
Formål og fokus
• Dette kursus giver dine elever en grundlæggende indførsel i digi
tal dannelse og selvfosvar. Det vil give dem nogle basale råd og
forslag til at undgå at falde i de sorte huller på internettet, men
også hjælp til at kravle op.
• Hvis der er særlige emner du og din klasse gerne vil have belyst,
så sig endelig til.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Simon Aakjær Johannesen,
siaj@aarhus.dk
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7.-10. klasse

ENGELSK BOOKTALK FOR UNGE

Eleverne præsenteres for et et bredt udvalg af bøger i forskellige
genrer – en blanding af nyere Young Adult, graphic novels, fantasy
osv. Tonen er sjov og afslappet, og vi gør os umage for at tale både
til de skoletrætte, de sprogligt nysgerrige og alle dem midt imellem.
Undervejs opfordres eleverne til selv at byde ind.
Har du specifikke ønsker til indholdet i en booktalk, tilpasser vi gerne.
Formål og fokus
• Eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
• Styrke elevernes læsefærdigheder gennem læsning af skønlitteratur.
Forberedelse
Eleverne kan efterfølgende få oprettet lånerkort, hvis de medbringer
sundhedskort og en indmeldelsesblanket, som forældrene skal have
udfyldt på forhånd. Blanketten findes på aakb.dk under ’bliv låner’.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket og
Gellerup Bibliotek
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 23. september ’21 kl. 10.00-11.00
Torsdag 14. oktober ’21 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 14. december ’21 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 8. februar ’22 kl. 10.00-11.00
Torsdag 24. marts ’22 kl. 10.00-11.00
Tirsdag 5. april ’22 kl. 10.00-11.00
Kontakt Hovedbiblioteket:
Kathrine Rom, kaebr@aarhus.dk
Kontakt Gellerup:
Andrea Broe Haisley, hbran@aarhus.dk
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7.-10. klasse

FAKE NEWS:
HIGHNOON PÅ INTERNETTET

Det har aldrig været vigtigere at være i stand til at sortere falske, for
kerte og fejlagtige nyheder fra de rigtige og sande nyheder. Dema
goger og propagandister har altid forsøgt at fordreje nyhederne,
men med internettet og moderne computerteknologi, er det blevet
uhyggeligt meget nemmere.
Foredraget kan foregå hos os på biblioteket eller hos jer på skolen.
Formål og fokus
• Dette foredrag vil introducere din klasse til de vigtigste redskaber
og hjælpe eleverne med at kunne sortere nyhedsstrømmen.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Simon Aakjær Johannesen,
siaj@aarhus.dk
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7.-10. klasse

INFORMATIONSSØGNING

En introduktion til informationssøgning hvor eleverne får færdigheder
indenfor søgeteknik og viden om biblioteksbaser samt kildekritik.
Formål og fokus
Vi kommer omkring:
• Søgeteknik: søgekriterier, søgeord, synonymer, afgrænsning mv.
• Steder at søge information: www.aakb.dk, bibliotek.dk og andre
hjemmesider.
• Databaser vs. Google.
• Kildekritik: vurdering af relevans af informationer, FakeNews,
troværdighed og informationsniveau.
• Rundvisning på biblioteket for at finde fysiske materialer.
Forberedelse
Introduktionen er især relevant i forbindelse med projektopgaver.
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. 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 og under
skrevet på forhånd.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Direkte til biblioteket eller Simon Aakjær
Johannesen, siaj@aarhus.dk
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7.-10. klasse

KLAR TIL OPGAVESKRIVNING

En introduktion til informationssøgning, hvor eleverne får færdigheder
indenfor søgeteknik og viden om biblioteksbaser og kildekritik. Intro
duktionen er relevant i forbindelse med projektopgaver i udskolingen.
Vi kommer omkring: Søgeteknik, steder at søge information, kilde
kritik og rundvisning på Dokk1.
Forberedelse
Eleverne skal have valgt emne for deres opgave og skrevet den før
ste problemformulering.
Hvis eleverne ikke har lånerkort, skal de møde med eget sundheds
bevis samt en oprettelsesblanket, der er udfyldt af forældrene.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 7. september ’21 kl. 10.00-13.00
Torsdag 23. september ’21 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 5. oktober ’21 kl. 10.00-13.00
Torsdag 28. oktober ’21 kl. 10.00-13.00
Torsdag 18. november ’21 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 23. november ’21 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 18. januar ’22 kl. 10.00-13.00
Torsdag 3. februar ’22 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 22. februar ’22 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 8. marts ’22 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 22. marts ’22 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 5. april ’22 kl. 10.00-13.00
Kontakt:
Mette Kirkegaard Jensen, mkj@aarhus.dk
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7.-10. klasse

LÆSEBOOTCAMP
– STYRK LÆSEGLÆDEN

Har din klasse brug for at booste læselysten? Biblioteket kan hjælpe!
Vi sætter fokus på elevernes læseglæde i vores bootcamp, som
afholdes over 3 dage. Vi arbejder blandt andet med læselyst,
booktrailers og forbereder et forfatterbesøg, der ligger den sidste
undervisningsgang. Forløbet tilpasses den enkelte klasse.
Formål og fokus
• Fremme elevernes glæde ved at læse litteratur.
• Facilitere formidling af læseoplevelser fra barn til barn.
• Introducere eleverne til biblioteket som et være- og lærested.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
3 dage – 2 af dagene aftales
i samarbejde med biblioteket
Kontakt:
Kathrine Rom, kaebr@aarhus.dk
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7.-10. klasse

KØN OG KROP I MUSIKHISTORIEN

Bisse optræder i kjole og neglelak, Jada fremhæver topmaven med
stramme crop tops, og hiphoppen er blevet queer. Men hvad gik der
forud? I dette forløb rejser vi gennem den nyere musikhistorie – fra de
verdensomvæltende 60’ere og gennem bl.a. glam, punk, pop, grunge
og urban/r&b – og ser på krop, køn, samfund og normer. Undervis
ningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og åben diskussion.
Formål og fokus
• Indsigt: At eleverne får et overblik over markante musikhistoriske
tendenser ift. køn, krop og seksualitet.
• Perspektiv: Vi reflekterer over, hvordan musikkultur er forbundet.
• Med samfundet i form af f.eks. moral, normer og kropspolitik.

Klassetrin:
8.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Fredag 4. februar ’22 kl. 10.00-14.00
Fredag 25. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Fredag 22. april ’22 kl. 10.00-14.00
Fredag 20. maj ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Sara Bindeballe, bisa@aarhus.dk
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7.-10. klasse

LAV DINE EGNE FAKE NEWS

Er du kritisk nok overfor de nyheder, som du læser og måske deler
på sociale medier? Her handler det om fake news, junk news, data
journalistik, skarpvinkling og manipulation – og mere overordnet
om nyhedsmediernes rolle ift. demokrati og ytringsfrihed. Vi veksler
mellem oplæg, diskussion og workshops, hvor eleverne selv skal
skabe både fake news og manipulerende datahistorier.

Klassetrin:
8.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 14. september ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 12. oktober ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 11. januar ’22 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 25. januar ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Michael Høyer Nielsen, mhn@aarhus.dk
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7.-10. klasse

TÆNK UD AF BOKSEN
– MED DESIGN THINKING

At designe handler om at udvikle et produkt, der giver mening for
de mennesker, der skal bruge det. Godt design handler derfor om at
være meget bevidst om målgruppen og deres behov.
I denne workshop lærer I at bruge forskellige greb fra metoden Design
Thinking, som sætter fokus på den kreative proces.
Formål og fokus
• Vi tager udgangspunkt i en case, hvor I skal lave reklamer for to
forskellige produkter, og I vil bl.a. lære at brainstorme, mappe,
beskrive personaer og lave prototyper.
• De greb, I lærer, vil let kunne overføres til andre situationer, som
fx projektopgaveskrivning.

Klassetrin:
8.-10.
Sted:
Risskov Bibliotek
Tidspunkt:
Hele året
Tilmelding:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk

IRIS

I 2022 åbner dørene til et nyt mediepædagogisk lab- IRIS - i Dokk1 i Aarhus,
hvor elever får mulighed for at eksperimentere med ny teknologi og digital
medieproduktion. Formålet er at styrke børnenes digitale dannelse og handle
kraft gennem aktiv deltagelse i medieproduktioner, så de bliver i stand til at
skabe – og formidle deres egne fortællinger og dermed kunne indgå aktivt i
samfundsdebatten og demokratiet.
I skoleåret 2021/22 udbyder vi forskellige undervisningsforløb inden for teknologi og digital medieproduktion som forløber til det mediepædagogiske lab, der
efter planen åbner medio 2022.
Hvis du er interesseret i at vide mere om IRIS, de enkelte forløb el.lign.,
så er du meget velkommen til at kontakte Lisbeth Mærkedahl, bibliotekar
på 4185 6654 eller lma@aarhus.dk.
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7.-10. klasse

SKAB DIN VERDEN I VR

Eleverne arbejder med at skabe deres egen lille verden og bliver
introduceret til hvordan genstande kan bevæge sig mellem den
fysiske virkelighed og den virtuelle
Der bliver arbejdet med:
• Krea – Skab en bygning eller figur til din verden.
• 3D skanning – Skan din figur og lav en digital 3d model.
• Cospaces – Upload din 3d Model og byg en verden op i VR.
• Der afsluttes med at eleverne besøg.

Klassetrin:
3.-4.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Onsdag 1. september ’21 kl. 10.00-13.00
Tirsdag 14. september ’21 kl. 9.30-12.30
Onsdag 23. februar ’22 kl. 10.00-13.00
Onsdag 2. marts ’22 kl. 10.00-13.00
Kontakt:
Steen Nielsen, stni@aarhus.dk

89

7.-10. klasse

MIKROLIV – EN FILMSKATTEJAGT

Eleverne skal i små grupper lave en lille reportage fra en ’skattejagt’,
hvor de skal finde mindst 3 planter eller insekter, der er så små, at
man ikke umiddelbart lægger mærke til dem. De skal bruge deres
chromebooks og et mikroskop til optagelserne. Til slut skal optagel
serne redigeres til en lille film på maks. 3 minutter.
Formål og fokus
Fagligt fokus
Eleverne opnår viden om naturen, der omgiver os og om, hvordan
de artsbestemmer og uddyber deres viden om de fænomener, de
iagttager.
Filmisk fokus
Eleverne lærer, hvordan de kan formidle en oplevelse og den ind
samlede information i en kort dokumentarreportage. De lærer at
arbejde med: Reportageoptagelser, billedhistorie og redigering.
Forberedelse
Se introduktionsfilm.

Klassetrin:
3.-5.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 7. oktober ’21 kl. 10.00-14.00
Tirsdag 12. oktober ’21 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Martin Greif Madsen, magm@aarhus.dk
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7.-10. klasse

LYDFORTÆLLINGER

Lyd er en kæmpe del af vores mediebrug og særligt i film kan lyd på
virke stemningen, skabe oplevelser og manipulere følelser. I under
visningen vil vi undersøge lyd som virkemiddel og arbejde med selv
at lave lyd til en fortælling.
Undervisningen indledes med et kort rids af, hvad lyd er, og herefter
arbejder eleverne med at skabe lyde til en given fortælling, optage
samt redigere disse.
Formål og fokus
• Oplever, at de er medskabere af dynamiske lyduniverser.
• Får et sprog for det lydarbejde, de allerede udfører og oplever i
deres digitale virkeligheder.
• Oplever, at et nyt univers åbner sig og at de kan leve sig ind i det
ved hjælp af inspirerende redskaber.
• Kritiske bevidsthed om lyd øges igennem et legende men kritisk
blik på lyd som kommunikationsdisciplin og som en del af
andre universer.
• Opnår viden om måder at udtrykke teksters stemninger på.

Klassetrin:
4.-6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Undervisningen varer fra kl. 10.00-14.00
Dato aftales nærmere
Kontakt:
Steen Nielsen, stni@aarhus.dk
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7.-10. klasse

FISKEPIGEN

Har du prøvet at interviewe hovedpersonen fra en bog? Det får du
mulighed for vha. teknologien motion capture. Vi tager udgangs
punkt i Søren Jessens dystopiske novelle Fiskepigen, digter videre på
slutningen og optager små interviews med Fiskepigen, som spilles af
eleverne. Desuden snak og refleksioner omkring brug af deep fakes.
Formål og fokus
• At eleven kan planlægge og gennemføre et interview.
• At eleven får kendskab til filmoptagelse og -redigering.
• At eleven er i stand til at bygge videre på given fortælling.
• At eleven kan forholde sig kritisk til given problemstilling ift.
deep fakes.
Forberedelse
• Alle skal have læst bogen Fiskepigen.
• Læreren skal have inddelt klassen i grupper á 3-4 personer.
• Klassen have arbejdet med en mulig slutning af fortællingen –
hvad sker der efter, at bogen slutter?

Klassetrin:
5.-6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Undervisningen varer fra kl. 10.00-14.00
Dato aftales nærmere
Kontakt:
Lisbeth Mærkedahl, lma@aarhus.dk
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7.-10. klasse

INTRODUKTION TIL
VIRTUAL REALITY

En kort introduktion til Virtual Reality teknologien og hvor den
anvendes.
Herefter deles eleverne op i grupper, hvor de selv får mulighed for
at prøve VR.
Der afsluttes med en fælles diskussion om VR, muligheder og hvilke
problemstillinger der kan være forbundet med teknologien.

Klassetrin:
5.-6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 7. september ’21 kl. 10.00-12.00
Onsdag 8. september ’21 kl. 10.00-12.00
Tirsdag 8. februar ’22 kl. 10.00-12.00
Onsdag 9. februar ’22 kl. 10.00-12.00
Kontakt:
Steen Nielsen, stni@aarhus.dk
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7.-10. klasse

ANSLAG I PODCAST

Start stærkt! Hvordan fanger man lyttere, så de vil høre resten af din
podcast? Lær at lave et godt anslag på 6 -7 sek.
Formål og fokus
Når eleverne har gennemført:
• Ved de, hvordan man laver et anslag i en podcast.
• Kan de tilføje reallyd og/eller effektlyde til en podcast.
• Ved de, hvordan du skaber stemning ved hjælp af reallyd og/eller
effektlyd.

Klassetrin:
5.-7.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 16. september ’21 kl. 10.00-14.00
Torsdag 7. oktober ’21 kl. 10.00-14.00
Torsdag 3. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Torsdag 17. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Andrea Broe Haisley, hbran@aarhus.dk
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7.-10. klasse

FRA LYRIK TIL VR – TRÆD IND I
DIT DIGT

I workshoppen arbejder vi multimodalt med at skabe og omforme
digte til Virtual Reality.
Vi fordyber os i digtets sprog og univers og omformer det til VR.
Formål og fokus
• Eleverne sætter sig selv og hinanden i spil i kreativ digt-produktion.
• Eleverne omformer/remixer digte til digital produktion som VR.
• Eleverne bliver introduceret til software og værktøjer til Virtual Reality.
• Eleverne reflekterer over, hvad der sker med digtet i et VR-rum.

Klassetrin:
7.-8.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 24. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Torsdag 31. marts ’22 kl. 10.00-14.00
Kontakt:
Steen Nielsen, stni@aarhus.dk
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7.-10. klasse

BLIV KLIMAAMBASSADØR

Kom ud og sejl i Aarhus Bugten og bliv klogere på det maritime liv,
klima og den grønne omstilling sammen med Aarhus Universitet.
Undervejs indsamles viden og data, som tilbage på land bearbejdes
til små formidlingsvideoer.
Formål og fokus
• At eleverne opnår viden om klimaudfordringer i relation til natur
videnskab og samfundsvidenskab.
• At øge elevernes læringsparathed, viden og handlekraft.
• At eleverne får hands-on erfaring med digital medieproduktion.
• At eleverne er i stand til at behandle og formidle erhvervet viden.
Forberedelse
Undervisningen bør indgå i et længere varende forløb på skolen. I
får tilsendt undervisningsmateriale inden, hvor det tydeligt fremgår,
hvad I skal forberede inden besøget.
Det er derudover vigtigt, at der – så vidt muligt – er en faglærer fra
skolen, der deltager i dagen. På den måde sikres den røde tråd fra
dagen til den daglige undervisning på skolen.

Klassetrin:
7.-10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag til fredag kl. 9.00-15.30 i uge 33
Mandag til fredag kl. 9.00-15.30 i uge 36
Kontakt:
Lisbeth Mærkedahl, lma@aarhus.dk

ITK 2021.06

