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VELKOMMEN TIL
AARHUS BIBLIOTEKERNE

Du har netop åbnet vores nye skoleprogram – det er vi meget glade for.
Vi glæder os til at byde dig og din klasse indenfor.
I år har vi et stort fokus på børns læselyst, og vi tilbyder derfor et væld af gode arrangementer
med netop dette fokus. I efteråret tilbyder vi fx en række læsecamps, hvor din klasse får lov til
at dykke ned i en god bog og slutte forløbet af med at møde forfatteren.
Derudover har vi også meget aktuelle emner som demokrati, identitet samt køn og krop på
programmet.
I november 2022 slår vi endnu en gang dørene op og inviterer indenfor til ALBUS-festivalen.
I to dage vil Dokk1 og flere af de andre biblioteker summe af liv og sjove aktiviteter med
konkurrencer, workshops, forfattere og illustratorer for skoleklasser.
Vi glæder os til at se jer!

Marie Østergaard
Chef for Aarhus bibliotekerne

SÅDAN ARBEJDER VI

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

Samarbejde: på bibliotekerne vil vi gerne det nære samarbejde med skolerne i alle lokalområder. Har du derfor
en idé, eller et ønske til, hvordan du og din klasse kan
bruge biblioteket, så kontakt os meget gerne.
Generelle spørgsmål til skoletilbuddene kan sendes til:

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.
For specialklasser har vi flere arrangementer, der kan
tilpasses den enkelte klasse. Vi opfordrer specialklasselæreren til at kontakte biblioteket ved tilmelding, så vi
sammen får det til at blive den bedst mulige oplevelse
for alle.

Lokalbibliotekerne
Mette Balle Christensen – come@aarhus.dk
Hovedbiblioteket
Martin Greif Madsen – magm@aarhus.dk
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Særlige tilbud

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 tilrettelægge 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 aldersgruppen. 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.
Blanketten skal underskrives af forældre/værge og kan hentes her.

Klassetrin:
MO0, MOA, MOB, MOC og MOD
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket, Viby Bibliotek
eller Åby Bibliotek
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Særlige tilbud

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 ’Familie’.
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
konkurrencen 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 Alvilda,
Brønderslev Forfatterskole. 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.
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Særlige tilbud

ALBUS – INTERNATIONAL FESTIVAL
FOR BØRNELITTERATUR I AARHUS

Den 17.–20. november 2022 afholder Aarhus Bibliotekerne Albus Børnelitteraturfestival. Festivalen foregår
primært på Dokk1, men præsenterer også arrangementer på andre biblioteker i byen.
Årets tema ‘Mig i verden’ bliver fortolket af nogle af de
bedste danske forfattere og illustratorer krydret med et
par udenlandske besøgende. Mød blandt andre Stian
Hole, Cecilie Eken og Kamila Slocinska – og deltag i
bookcamps med Kenneth Bøgh Andersen, Mette Vedsø
eller Zakya Ajmi.
I begyndelsen af juni sender vi et skoleprogram ud med
direkte links til tilmelding.

Vi præsenterer et program med aktiviteter for alle
klassetrin med masser af arrangementer fordelt over to
dage – 17. og 18. november. Albus stræber efter at gøre
litteraturen levende og involverende, og lade både børn
og voksne opleve børne- og ungdomslitteraturen på nye
og overraskende måder.
Vi glæder os til at se jer på Dokk1 17.–20. november 2022.
Der vil løbende komme information om arrangementer
og tilmelding på ALBUS´ hjemmeside:
www.aakb.dk/albus.
Kontakt
Projektleder Sif Lüscher Rauff
Tlf.: 4187 4996
Mail: silr@aarhus.dk
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Særlige tilbud

FÆLLESVÆRKET:
SE VERDEN I ET NYT LYS

I forbindelse med Maker Faire for skoler kan I og jeres
elever være med i et stort fælles værk på Dokk1.

Hent skabelon og find mere information:
www.aakb.dk/makerlab

Under temaet ”Se verden i et nyt lys” – sætter vi fokus
på FN´s verdensmål.

I kan lave aktiviteten på jeres skole, når det passer jer
– eller I kan tilmelde jeres forløbene ”Se verden i et nyt
lys” her hos os.

Værket offentliggøres fredag 28. april 2023 på Dokk1
og alle klassetrin kan være med – I er inviteret til
ferniseringen.
Opgave:
• I skal fortolke verdensmålene med laser & gravering.
• I skal skabe lasergraverede brikker i 14 x 14 cm.
• Brikkerne skal indeholde tekst – og selvskabt grafik/
tegning.
• Hver brik tager afsæt i ét verdensmål.
• I kan arbejde i de materialer, I har til rådighed – akryl
er at foretrække, men det er ikke et krav.

Har I nogen spørgsmål kontakt Randi Heide på
mrahe@aarhus.dk
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IRIS – BIBLIOTEKERNES NYE FILM
OG MEDIEPÆDAGOGISKE LAB

I løbet af 2023 slår bibliotekerne dørene op til IRIS – det
mediepædagogisk lab på Dokk1 i Aarhus, hvor skoler,
institutioner og private borgere har mulighed for at
eksperimentere med ny teknologi og medier.
IRIS tilbyder forløb målrettet børn og unge (6–16 år)
både i skole- og i fritiden foruden aktiviteter målrettet
voksne brugere af biblioteket som led i digital dannelse og aktivt medborgerskab. Aktiviteterne er skabt i et
stærkt samarbejde med MBU og Filmby Aarhus og er
tilpasset skolernes tilgang, fag og hverdag.
Tilgangen er undersøgende og udforskende, og udgangspunktet er at lære sammen samtidig med, at vi
understøtter den enkeltes handlekraft, nysgerrighed og
mulighed for at udtrykke sig selv.

Podcast og lydfortællinger, nyhedsudsendelser med virtuel scenografi, fortællinger via motion-capture foruden
det mere traditionelle filmhåndværk er blot nogle af de
ting, det kommende mediepædagogiske lab kommer til
at udbyde.
I efteråret 2022 tester vi nogle af koncepterne – fx
nyhedsudsendelse, sælg et verdensmål med snapchat
filter osv. Hvis du ønsker at tilmelde din klasse et sådant
testforløb, bedes du kontakte Projektleder Lisbeth
Mærkedahl for at høre nærmere på telefon 4185 6654
eller via mail lma@aarhus.dk.
Du kan læse mere om IRIS på www.aakb.dk/IRIS.
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MAKER FAIRE FOR SKOLEKLASSER

Se seje opfindelser – lær hvordan de virker – prøv at lave
dem selv!
Kom til en super spændende dag, hvor I kan få fingrene
i den sejeste teknologi, prøve motion capture og VR i
IRIS-LAB, opleve et science show, og se, hvad andre
skoler har lavet af makeraktiviteter i årets løb.
Aktiviteterne vil primært være målrettet mellemtrin &
udskoling. Drømmer I om en stand, hvor I kan vise andre jeres makerforløb og fede designs – så tag kontakt
til Randi mrahe@aarhus.dk
Se mere på aarhus.makerfaire.com
28. april kl. 10.00–14.00
Dokk1/Hovedbiblioteket
Gratis
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ORLAPRISEN

Orlaprisen er børnenes egen bogpris, som uddeles hvert
år i november måned i forbindelse med Albus Festival
på Dokk1.
I alt skal der nomineres 25 nye, danske børnebøger inden for 5 forskellige kategorier, hvor der kåres 5 vindere
– og det er selvfølgelig børn, der skal stå for både udvælgelse og kåring. Det vil foregå på en både kvalificeret
og demokratisk måde, hvor flest muligt børn involveres.
Hvordan kan din klasse være med?
• I kan læse og anmelde nye, danske bøger på eReolen
GO!
• Børnene kan stemme på deres favoritbøger på
www.orlaprisen.dk fra d. 7. oktober.
• Klassen kan overvære det store Orlashow på Dokk1
torsdag d. 17. november.

Fakta om Orlaprisen:
Orlaprisen er ikke en ny opfindelse – den blev nemlig
uddelt første gang i 2005. Tidligere har det været DR,
der havde prisen, men i 2021 overtog Albus Festivalen
Orlaprisen sammen med eReolen Go.
Orlaprisen er opkaldt efter bøllen Orla Frøsnapper,
der er hovedpersonen i Ole Lund Kirkegaards bog af
samme navn.
Dette års Orlapriser uddeles til Albus-festival på Dokk1 i
Aarhus torsdag d. 17. november. Inden da er der en lang
række tiltag, der skal sikre, at så mange børn som muligt
læser, vurderer og stemmer på deres yndlingsbøger.
Se mere om Orlaprisen på www.Orlaprisen.dk
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Særlige tilbud

SKAB EN VERDEN MED LEG

Leg med i uge 41 på Dokk1.
Følg med på: www.aakb.dk/leg
The Lego Foundation – Aarhus Bibliotekerne
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Særlige tilbud

SOMMERBOGEN

Sådan vinder du fede præmier med Sommerbogen
10. juni – 20. august 2022 og 9. juni – 18. august 2023
• For at deltage i Sommerbogen skal du være mellem
6–15 år
• Du skal læse tre 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 lod
trækningen om en af de tre hovedpræmier.
• På bagsiden af arket finder du også tre anmeldelses
kort, der skal udfyldes som en del af årets læse
udfordring.
• 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
fem min.

Læs mere om Sommerbogen på aakb.dk
Kontakt
Tiril Mark Høj
hmti@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

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.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 4. maj ’23 kl.10.30–11.15
Torsdag 4. maj ’23 kl. 11.30–12.15
Kontakt:
Annie Christensen, ach@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

BEEBOTS OG NOMERNE GÅR
HÅND I HÅND

I denne workshop bliver eleverne gennem en historie om Nomerne
introduceret til at programmere vores BeeBots samt inviteret ind i en
snak om robotter. Vi snakker om, hvad en robot er, og hvad den kan.
Børnene lærer desuden at kode de små BeeBots til at bevæge sig i
bestemte Nomer-ruter.
Denne workshop er et bud på, hvordan vi kan bruge litteraturen som
en legende tilgang til begynderkodning.
Formål og fokus
• Eleverne bliver introduceret til kodning på en simpel og legende
måde.
• Eleverne stifter bekendtskab med datakompetence og digital
dannelse.
• Eleverne får stimuleret lysten til bøger og læsning.

Klassetrin:
0.–1.
Sted:
Alle lokale biblioteker
Varighed:
1,5 time
Kontakt:
Karin Pedersen Schmidt,
pekar@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

LEG OG LÆR MED BEEBOTS

I denne workshop bliver eleverne introduceret til de små yndige Bee
Bots. Der bliver leget med robotterne på forskellige baner/labyrinter,
og sammen lærer børnene at kode robotterne til at bevæge sig i en
bestemt rute.

Klassetrin:
0.–1.

Denne introduktion er et bud på en legende tilgang til begynderkodning.

Sted:
Risskov, Viby og Åby biblioteker

Der er mulighed for at lærer/pædagog og bibliotekar kan samarbejde
om indholdet, så det bliver tilpasset fag og emne.
Formål og fokus
• At eleverne introduceres til kodning på en simpel og legende måde.

Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

FINE FAMILIER OG VARME VENNER
– KORTFILMPAKKE TIL DE SMÅ

Det er ikke alle børn, der ligner deres forældre. I fire små film møder
vi forskellige figurer, som skiller sig ud fra mængden. Venner behøver
dog ikke ligne hinanden, og sammen overvinder børnene de udfordringer, de møder.
Efter oplægget taler oplægsholderen med eleverne om, hvad adoption
er, og at adopterede børn ikke altid ligner deres forældre. De taler også
om, at man ikke behøver ligne hinanden for at være venner. Nogle
gange er det sjovere, at man er forskellige og kan forskellige ting.
Formål og fokus
• Identitet, familie, venskab.

Klassetrin:
0.–2.
Sted:
Dokk1, Store sal
Tidspunkt og tilmelding:
Mandag 23. januar ’23 kl. 9.00–10.15
Kontakt:
Lisbeth Mærkedahl, lma@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

KEND DIT BIBLIOTEK

Kend dit bibliotek er en grundlæggende orientering om biblioteket og
materialesamlingen.
Besøget kan tilrettelægges efter lærerens ønsker og klassens behov,
men vil typisk indeholde:
• Dialog om biblioteket og de muligheder, det rummer.
• Rundvisning.
• Introduktion til bibliotekets hjemmeside med fokus på at lære at
finde frem til relevant litteratur.
• Evt. introduktion til faktalink og andre baser.
• Tid på egen hånd til at udforske biblioteket og materialerne.
Formål og fokus
• Eleverne får kendskab til biblioteket og dets muligheder.
• Eleverne lærer at søge efter og finde relevant litteratur.
Forberedelse
Der er mulighed for, at eleverne får lavet lånerkort. De skal blot medbringe sundhedskort samt indmeldelsesblanket, som forældrene på
forhånd har udfyldt og underskrevet.

Klassetrin:
0.–3.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle, H
 øjbjerg,
Lystrup, Risskov, Sabro, S
 olbjerg, Tilst,
Tranbjerg og Åby biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

DESIGN THINKING FOR
SKOLEKLASSER

Kunne I tænke jer at bygge og udvikle? Så meld jer til Design
Thinking for skoleklasser. Sammen skal vi igennem en lille Design
Thinking-proces, hvor I præsenteres for metoden gennem en konkret opgave.
Formål og fokus
• Eleverne kan arbejde med problemløsning.
• Eleverne kan bruge kreative redskaber til at løse udfordringer.
• Eleverne kan skitsere eller formulere enkle idéer inden for givne
rammer.

Klassetrin:
2.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Mandag 6. februar ’23 kl. 10.00–13.00
Onsdag 8. februar ’23 kl. 10.00–13.00
Torsdag 9. februar ’23 kl. 10.00–13.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

BYG & LYT – (LEGOCHALLENGE)

Alle kan være med på ’en lytter’, når vi læser sammen og hver for sig.
Til ’Byg & Lyt’ skal alle elever lytte til den samme bog, mens de
klassevis bygger en scene fra bogen i Lego. Det er både sjovt og
udfordrende at samarbejde, når man har høretelefoner på. Eleverne
har ca. 1,5 time til at bygge deres scene, og der vil samtidig være
andre klasser, som bygger imens. Efterfølgende skal hver klasse på
ca. 5 min præsentere det, de har bygget for de andre klasser.

Klassetrin:
2.–3.

Formål og fokus
• Eleverne præsenteres for læsning gennem lydbog i praksis.
• Eleverne samarbejder klassevis om at bygge med Lego.
• Eleverne får stimuleret deres fantasi, og bliver bevidste om hvordan man kan omsætte denne til praksis.

Kontakt:
Jette Holmgaard Greibe, jehg@aarhus.dk

Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Fredag 18. november kl. 09.30–11.30
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BIBLIOBITTERNES VERDEN

Med Bibliobitterne kommer eleverne på skattejagt rundt i biblio
teket, når de skal hjælpe Kejser Biblio med at finde Bibliobitterne og
løse opgaver for dem.
Eleverne møder Bibliobitterne i en historie af Thomas Brunstrøm –
Sallys Far. Herefter introduceres de til forskellige genrer og områder
i biblioteket.
Formålet er at sætte fantasien i gang og danne grobund for børns
læseglæde, mens de lærer at finde rundt på biblioteket.

Klassetrin:
3.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 28. marts ’23 kl. 10.00–11.30
Tirsdag 4. april ’23 kl. 10.00–11.30
Tirsdag 11. april ’23 kl. 10.00–11.30
Kontakt:
Steen nielsen, stni@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

BOOKTALK

Trænger din klasse til inspiration til nye læseoplevelser?
Klassen vil blive præsenteret for en god stak bøger i forskellige
genrer – både skøn- og faglitteratur. Bøgerne vil variere i sværhedsgrad og længde, og de fleste af dem vil også være tilgængelige som
lydbøger. Der er med andre ord lagt op til at alle børn går fra besøget på biblioteket med øget læselyst.
Bagefter er der mulighed for at læse og hygge og eventuelt spise
medbragte madpakker.
Formål og fokus
• At eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
Forberedelse
Eleverne kan efter booktalken få oprettet lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort samt udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.
Blanketten findes her.

Klassetrin:
3.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

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.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Indskoling / 0.–3. klasse

SPARK TIL LÆSELYSTEN

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 madpakker med.
Formål og fokus
• Eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
• Elevernes lyst til at gå ombord i skønlitteraturen skærpes gennem
anbefalinger af gode historier.
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:
3.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 21. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Onsdag 22. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Torsdag 30. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Kontakt:
Annie Christensen, ach@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

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 madpakker med.
Formål og fokus
• Eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
• Elevernes lyst til at gå ombord i skønlitteraturen skærpes gennem
anbefalinger af gode historier.
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:
4.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 21. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Onsdag 22. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Torsdag 30. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Kontakt:
Annie Christensen, ach@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

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:
4.–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:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

BOOKTALK

Inspiration til bogdroppere, læseheste, gyserfreaks, kærligheds
narkomaner, fantasyelskere osv. – der vil være noget for alle!
Bagefter er der mulighed for at læse og hygge og eventuelt spise medbragte madpakker.
Formål og fokus
• At eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
Forberedelse
Eleverne kan efter booktalken få oprettet lånerkort, hvis de medbringer sundhedskort samt udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.
Blanketten findes her.

Klassetrin:
4.–6.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

KEND DIT BIBLIOTEK

Kend dit bibliotek er en grundlæggende orientering om biblioteket og
materialesamlingen.
Besøget kan tilrettelægges efter lærerens ønsker og klassens behov,
men vil typisk indeholde:
• Dialog om biblioteket og de muligheder, det rummer.
• Rundvisning.
• Introduktion til bibliotekets hjemmeside med fokus på at lære at
finde frem til relevant litteratur.
• Evt. introduktion til eReolen GO!, Filmstriben og faktalink.
• Tid på egen hånd til at udforske biblioteket og materialerne.
Formål og fokus
• Eleverne får kendskab til biblioteket og dets muligheder.
• Eleverne lærer at søge efter og finde relevant litteratur.
Forberedelse
Der er mulighed for at eleverne får lavet lånerkort. De skal blot medbringe sundhedskort samt indmeldelsesblanket, som forældrene på
forhånd har udfyldt og underskrevet.
Find blanketten her.

Klassetrin:
4.–6.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle, H
 øjbjerg,
Lystrup, Risskov, Sabro, S
 olbjerg, Tilst,
Tranbjerg og Åby biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

BOOKCAMP ULVELAND

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen Ulveland, inden de møder Annemette Gravgaard Larsen på
Albus børnelitteraturfestival 17. november 2022. Litteraturarbejdet
på biblioteket indeholder oplevelseslæsning, en kreativ opgave, og
derudover formulerer eleverne spørgsmål til forfatterbesøget.

Klassetrin:
5.–6.
Sted:
Gellerup Bibliotek
Tidspunkt:
Torsdag 17. november kl. 11.15–12.15
Kontakt:
albus@aarhus.dk
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Mellemtrin / 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, samt at tilskynde
dem til at reflektere over, hvad de har lyst til at læse, så de kan finde
relevant litteratur.

Klassetrin:
5.–6.
Sted:
Viby og Risskov biblioteker
Tidspunkt:
Februar ’23 på Viby Bibliotek
Marts ’23 på Risskov Bibliotek
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk

65

Mellemtrin / 4.–6. klasse

LITTERÆRE LYKKEPOSER

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.

Klassetrin:
5.–6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Onsdag 11. januar ’23 kl. 10.00–11.00
Onsdag 29. marts ’23 kl. 10.00–11.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

MORKELS ALFABET
– BOGENS LYDUNIVERS

Med udgangspunkt i Morkels alfabet af Stian Hole arbejder eleverne med tekstens forkellige modaliteter – tekst og illustration for at
kunne tilføre et lydunivers.
Forløbet har en varighed på ca. 5–6 lektioner, som splittes på to
dage – én dag på skolen og én dag på Dokk1.
Forløbet sluttes af med et besøg på Dokk1 torsdag 17. november
kl. 9.30–10.30, hvor klassen sammen med andre klasser har mulighed for at møde Stian Hole, der vil fortælle om sine bøger.
Forløbet er udarbejdet af og gennemføres af lærerstuderende:
Karoline Svanholm Larsen, Amanda Hoffenzits Nielsen, Fie Krogh
Hagedorn, Maja Halse Fugleberg og Sofie Bjerre Schwalbe.
Formål og fokus
• At lave en billed- og tekstnær analyse af ”Morkels alfabet”.
• At sætte sig ind i fortællingen og karakterernes sted.
• At samle analyseiagttagelser og benytte den viden i arbejdet med
egen produktion af lyd.

Klassetrin:
5.–6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Aftales med de lærerstuderende
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Mellemtrin / 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 madpakker 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:
Onsdag 8. februar ’23 kl. 10.00–11.30
Onsdag 22. februar ’23 kl. 10.00–11.30
Onsdag 1. marts ’23 kl. 10.00–11.30
Kontakt:
Steen Nielsen, stni@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

BOOKCAMP FRANKENSTEIN
GENFORTALT

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen Frankenstein genfortalt, inden de møder Kenneth Bøgh
Andersen på Albus børnelitteraturfestival fredag den 18. november
2022. Litteraturarbejdet på biblioteket indeholder oplevelseslæsning,
en kreativ opgave, og derudover formulerer eleverne spørgsmål til
forfatterbesøget.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Fredag 18. november kl. 12.00–13.00
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

BOOKCAMP GRO

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen GRO, inden de møder Adam O. på Albus børnelitteratur
festival fredag den 18. november 23. Litteraturarbejdet på biblioteket
indeholder oplevelseslæsning, en kreativ opgave, og derudover
formulerer eleverne spørgsmål til forfatterbesøget.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Fredag 18. november kl. 9.30–10.30
Kontakt:
albus@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

BOOKCAMP HAPPY HAPPY

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen Happy Happy, inden de møder Mette Vedsø på Albus børnelitteraturfestival fredag den 18. november 2022. Litteraturarbejdet
på biblioteket indeholder oplevelseslæsning, en kreativ opgave, og
derudover formulerer eleverne spørgsmål til forfatterbesøget.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Fredag 18. november kl. 9.30–10.30
Kontakt:
albus@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

POETRY SLAM

Poetry slam er en måde at udtrykke sig på i ord.
Det er simpelt og kan skæres ned til 3 regler:
• Din tekst må højest tage 3 minutter og 10 sekunder.
• Ingen rekvisitter.
• Du skal have skrevet din tekst selv.
Vi laver nogle skriveøvelser, og eleverne skriver deres eget slam.
Som afslutning opfører eleverne deres slam for hinanden.
Formål og fokus
• Eleven kan skrive poetiske tekster.
• Eleven kan fremlægge sit produkt for klassekammeraterne.
• Eleven kan bruge stemme og kropssprog i fremlæggelse.
Forberedelse
• Klassen skal være delt op i grupper á 5 elever.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket og Viby Bibliotek
Kontakt:
Jesper Kirkegaard, jeski@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

SMART PARAT SVAR

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.
Arrangementet foregår i tidsrummet 9.00–14.00, I vil få et mere
præcist tidspunkt, efter tilmeldingsfristen.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag 20. september.
For de tilmeldte klasser vil der også være mulighed for at deltage i et
optaktsarrangement 8. november 9.30–10.30
Formål og 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.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Onsdag 7. december kl. 9.00–14.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk
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Mellemtrin / 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:
Torsdag 20. april ’23 kl. 9.00–13.00
Mandag 24. april ’23 kl. 9.00–13.00
Tirsdag 25. april ’23 kl. 9.00–13.00
Kontakt:
Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk
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Mellemtrin / 4.–6. klasse

SE VERDEN I ET NYT LYS

Hjælp os med at gøre FN’s verdensmål mere nærværende! Eleverne
inviteres til at reflektere over, hvad social, økonomisk, økologisk og
æstetisk bæredygtighed betyder for dem personligt, og hvordan de
kan præsentere det i tekst og tegning. Tekst og tegning indgraveres
i farvede akrylplader (14x14 cm), som tilsammen vil udgøre fællesværket “Se verden i et nyt lys”.
Formål og fokus
• Eleverne arbejder med design og digital fabrikation i vores makerspace.
• Eleverne arbejder med at fortolke og personalisere FN’s verdensmål.
• Elevernes individuelle bidrag bliver del af et større fællesværk som
udstilles på Dokk1.
Forberedelse
Der er ingen forberedelse, men der er til gengæld mulighed for at
deltage i fællesværket udenom dette forløb.

Klassetrin:
6.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Torsdag 1. december kl. 10.00–13.30
Torsdag 8. december kl. 10.00–13.30
Mandag 12. december kl. 10.00–13.30
Torsdag 15. december kl. 10.00–13.30
Torsdag 26. januar kl. 10.00–13.30
Fredag 27. januar kl. 10.00–13.30
Mandag 6. februar kl. 10.00–13.30
Torsdag 9. februar kl. 10.00–13.30
Mandag 6. marts kl. 10.00–13.30
Torsdag 9. marts kl. 10.00–13.30
Kontakt:
Jane Kunze, jku@aarhus.dk
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Udskoling / 7.–10. klasse

BOOKCAMP BYTTEDYR

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen Byttedyr, inden de møder Lise Villadsen på Albus børne
litteraturfestival fredag den 18. november 2022. Litteraturarbejdet
på biblioteket indeholder oplevelseslæsning, en kreativ opgave, og
derudover formulerer eleverne spørgsmål til forfatterbesøget.

Klassetrin:
7.–8.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Fredag 18. november kl. 11.00–12.00
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Udskoling / 7.–10. klasse

BOOKCAMP TARANTINO ROADTRIP

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen Tarantino Roadtrip, inden de møder Kathrine Assels på
Albus børnelitteraturfestival torsdag den 17. november 2022.
Litteraturarbejdet på biblioteket indeholder oplevelseslæsning,
en kreativ opgave, og derudover formulerer eleverne spørgsmål
til forfatterbesøget.

Klassetrin:
7.–8.
Sted:
Solbjerg Bibliotek
Tidspunkt:
Torsdag 17. november kl. 9.45–10.45
Kontakt:
albus@aarhus.dk
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Udskoling / 7.–10. klasse

SE VERDEN I ET NYT LYS

Hjælp os med at gøre FN’s verdensmål mere nærværende! Eleverne
inviteres til at reflektere over hvad social, økonomisk, økologisk og
æstetisk bæredygtighed betyder for dem personligt, og hvordan de
kan præsentere det i tekst og tegning. Tekst og tegning indgraveres
i farvede akrylplader (14x14 cm), som tilsammen vil udgøre fællesværket “Se verden i et nyt lys”.
Formål og fokus
• Eleverne arbejder med design og digital fabrikation i vores makerspace.
• Eleverne arbejder med at fortolke og personalisere FN’s verdensmål.
• Elevernes individuelle bidrag bliver del af et større fællesværk som
udstilles på Dokk1.

Klassetrin:
7.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 1. december kl. 10.00–13.30
Torsdag 8. december kl. 10.00–13.30
Mandag 12. december kl. 10.00–13.30
Torsdag 15. december kl. 10.00–13.30
Torsdag 26. januar kl. 10.00–13.30
Fredag 27. januar kl. 10.00–13.30
Mandag 6. februar kl. 10.00–13.30
Torsdag 9. februar kl. 10.00–13.30
Mandag 6. marts kl. 10.00–13.30
Torsdag 9. marts kl. 10.00–13.30
Kontakt:
Jane Kunze, jku@aarhus.dk
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Udskoling / 7.–10. klasse

BOOKTALK

Har du svært ved at få dine elever til at læse? Måske mangler de
inspiration til gode læseoplevelser!
Klassen vil blive præsenteret for en god stak ungdomsromaner,
der spænder over forskellige genrer – krimi, kærlighed, hverdagsliv,
fantasy, dem, der får dig til at grine osv. De fleste af bøgerne vil være
tilgængelige som både fysiske bøger, e-bøger og lydbøger.
Bagefter er der mulighed for at læse og hygge og eventuelt spise
medbragte madpakker.
Formål og fokus
• At eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.

Klassetrin:
7.–9.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Sabro,
Solbjerg, Tilst, Tranbjerg, Viby og Åby
biblioteker samt alle kombi-biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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Udskoling / 7.–10. klasse

FEJRING AF DEMOKRATIETS DAG

På den internationale demokratidag skal vi arbejde med demo
krati og medindflydelse. Vi stiller skarpt på spørgsmålet: Hvorfor er
demokratiet egentlig vigtigt? Og hvordan kan man som ung deltage
i demokratiet og få indflydelse med sin stemme?

Klassetrin:
7.–9.

Dagen er blevet til i samarbejde med børn og unge.

Sted:
Viby Bibliotek

Formål og fokus
• At eleverne reflekterer over vigtigheden af demokrati og deltagelse
heri.
• At eleverne bliver opmærksomme på egne handlemuligheder og
rum for medindflydelse.
• At bringe elevernes egen hverdag og virkelighed i spil gennem
workshops og diskussion.
Forberedelse
Ved tilmelding modtager læreren noget materiale fra os, som er
med til at forberede eleverne til dagen. Vi taler sammen om det
pr. telefon.

Tidspunkt:
Torsdag 15. september 9.30–12.00
Kontakt:
Katrine Korfix Nielsen,
katkoni@aarhus.dk
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Udskoling / 7.–10. klasse

SKOLERNES SERIEFESTIVAL

Sammen med Filmby Aarhus inviterer bibliotekerne skoleklasser til
Skolernes Seriefestival.
Formål og fokus
• Under kick-off-eventen vil eleverne høre mere om det at producere
serier samt prøve kræfter med at optage og redigere serieindhold,
som de selv skaber. Udgangspunktet er Jonas Risvigs populære
ungdomsserie CENTRUM. Eleverne er herefter klædt på til at
arbejde videre med udvalgte scener fra filmen.
Forberedelse
I løbet af november arbejder de tilmeldte klasser med det tilhørende
undervisningsmateriale, som består af videoessays med ung-til-ungformidling, som er let forståeligt – og som kan tilgås alle steder fra.
I alt cirka 4–6 lektioner fordelt over november, som I selv planlægger, så det passer. Biblioteket stiller undervisningsmateriale til rådighed, som er enkelt at gå til, og som primært består af videoessays
med ung-til-ung formidling.

Klassetrin:
7.–9.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Fredag 4. november
Kontakt:
Lisbeth Mærkedahl, lma@aarhus.dk
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BOOKTALK FOR UNGE

Eleverne præsenteres for et bredt udvalg af bøger, 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.
Vi skræddersyer indholdet så niveau og genre passer til netop din
klasse.
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
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Kathrine Ebsen Rom, kaebr@aarhus.dk
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DET RULLENDE BIBLIOTEK

Mangler din klasse inspiration til læsning, men er der ikke tid til at
besøge biblioteket?, så kommer biblioteket til jer! I får besøg af en
bibliotekar, som præsenterer eleverne for et bredt udvalg af bøger.
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.
Vi skræddersyer indholdet så det passer til din klasse.
Formål og fokus
• Eleverne får inspiration til gode bøger til lystlæsning.
• Styrke elevernes læsefærdigheder gennem læsning af skønlitteratur.

Klassetrin:
7.–10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Kathrine Ebsen Rom, kaebr@aarhus.dk
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DIGI.LIT – LITTERATUR I DIGITALE RUM

Vi præsenterer nye digitale genrer, som optræder i et samspil
mellem ord, lyd, billeder og bevægelser.
Formål og fokus
• Digital litteratur kan klæde eleverne på til at blive kritiske læsere i
den digitale tidsalders komplekse medie- og tekstunivers. Vi arbejder med udtryksformer og interaktive læsemåder. Og vi leger med
postproduktion som litterær metode.

Klassetrin:
7.–10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt:
Tirsdag 20. september kl. 9.30–13.00
Torsdag 13. oktober kl. 9.30–13.00
Onsdag 22. februar ’23 kl. 9.30–13.00
Torsdag 2. marts ’23 kl. 9.30–13.00
Kontakt:
Michael Høyer-Nielsen, mhn@aarhus.dk
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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 digital
dannelse og selvforsvar. Det vil give dem nogle basale råd og forslag til at undgå at falde i de sorte huller på internettet, men også
hjælp tilk at kravle op igen.
• Hvis der er særlige emner du og din klasse vi 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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DILEMMASPIL OM KØN OG
SEKSUALITET

Spørgsmål og udfordringer forbundet til køn og seksualitet fylder mere og mere i vores samfund i dag. I dette tilbud bruger vi
litteraturen, som afsæt for samtale og reflekteret stillingtagen til
disse emner.
Gennem et dilemmaspil skal eleverne diskutere trivsel, udfordringer
og handlemuligheder – og de bliver sat i stand til at forholde sig
kritisk til egne og samfundets normer.
Formål og fokus
• At eleverne sammen reflekterer over køn og seksuel trivsel.
• At give eleverne et kritisk blik på egne og samfundets normer.
• At bruge litteraturen som samtalestarter og fælles tredje.
Forberedelse
Når workshoppen bookes modtager læreren en liste over relevante
romaner. Der vil være både korte og lange, lette og lidt sværere
romaner. Alle eleverne i klassen skal have læst én af romaner inden
første besøg. Vi snakker om det pr. telefon.

Klassetrin:
7.–10.
Sted:
Alle lokalbiblioteker
Tidspunkt:
Foråret 2023
Kontakt:
Katrine Korfix Nielsen,
katkoni@aarhus.dk
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ENGELSK BOOKTALK FOR UNGE

Eleverne præsenteres for et bredt udvalg af engelske bøger, 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.
Vi skræddersyer indholdet så niveau og genre passer til netop din
klasse.
OBS: Booktalken foregår på dansk.
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
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Kathrine Ebsen Rom, Kaebr@aarhus.dk
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FAKE NEWS:
HIGHNOON PÅ INTERNETTET

Det har aldrig været vigtigere at være i stand til at sortere falske, forkerte 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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INFORMATIONSSØGNING

En introduktion til informationssøgning, hvor eleverne får færdigheder
indenfor søgeteknik og viden om biblioteksbaser samt kildekritik.
Formål og fokus
• Søgeteknik: søgekriterier, søgeord, synonymer, afgrænsning mv.
• Steder at søge information: www.aakb.dk og andre hjemmesider.
• Databaser vs. Google.
• Kildekritik: vurdering af relevans af informationer, FakeNews,
troværdighed og informationsniveau.
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 har påbegyndt arbejdet
med problemformulering. Eleverne skal have valgt emne for deres
opgave, og skrevet den første problemformulering.

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

113

Udskoling / 7.–10. klasse

KEND DIT BIBLIOTEK

Kend dit bibliotek er en grundlæggende orientering om biblioteket
og materialesamlingen.
Besøget kan tilrettelægges efter lærerens ønsker og klassens behov,
men vil typisk indeholde:
• Dialog om biblioteket og de muligheder, det rummer.
• Rundvisning.
• Introduktion til bibliotekets hjemmeside med fokus på at lære at
finde frem til relevant litteratur.
• Evt. introduktion til eReolen GO!, Filmstriben og faktalink.
• Tid på egen hånd til at udforske biblioteket og materialerne.
Formål og fokus
• Eleverne.
Forberedelse
Der er mulighed for at eleverne får lavet lånerkort. De skal blot medbringe sundhedskort samt indmeldelsesblanket, som forældrene på
forhånd har udfyldt og underskrevet.
Find blanketten her.

Klassetrin:
7.–10.
Sted:
Beder-Malling, Gellerup, Hasle, H
 øjbjerg,
Lystrup, Risskov, Sabro, S
 olbjerg, Tilst,
Tranbjerg og Åby biblioteker
Tidspunkt:
Hele året
Kontakt:
Mette Balle Christensen,
cbme@aarhus.dk
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KLAR TIL OPGAVESKRIVNING

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

Klassetrin:
7.–10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Onsdag 7. september kl. 10.00–13.00
Onsdag 14. september kl. 10.00–13.00
Onsdag 12. oktober kl. 10.00–13.00
Onsdag 26. oktober kl. 10.00–13.00
Onsdag 9. november kl. 10.00–13.00
Onsdag 23. november kl. 10.00–13.00
Tirsdag 10. Januar ’23 kl. 10.00–13.00
Tirsdag 17. januar ’23 kl. 10.00–13.00
Tirsdag 7. februar ’23 kl. 10.00–13.00
Tirsdag 21. februar ’23 kl. 10.00–13.00
Tirsdag 14. marts ’23 kl. 10.00–13.00
Tirsdag 21. marts ’23 kl. 10.00–13.00
Kontakt:
Martin Greif Madsen, magm@aarhus.dk
Mette Kirkegaard Jensen, mkj@aarhus.dk
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BOOKCAMP VULKAN

Klassen inviteres til to besøg på biblioteket, hvor vi arbejder med
bogen Vulkan, inden de møder Zakiya Ajmi på Albus børnelitteraturfestival torsdag den 17. november 2022. Litteraturarbejdet på biblioteket indeholder oplevelseslæsning, en kreativ opgave, og derudover
formulerer eleverne spørgsmål til forfatterbesøget.

Klassetrin:
8.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Torsdag 17. november kl. 12.30–13.30
Kontakt:
albus@aarhus.dk
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POETRY SLAM

Poetry slam er en måde at udtrykke sig på i ord.
Det er simpelt og kan skæres ned til 3 regler:
• Din tekst må højest tage 3 minutter og 10 sekunder.
• Ingen rekvisitter.
• Du skal have skrevet din tekst selv.
Vi laver nogle skriveøvelser, og eleverne skriver deres eget slam.
Som afslutning opfører eleverne deres slam for hinanden.
Formål og fokus
• Eleven kan skrive poetiske tekster.
• Eleven kan fremlægge sit produkt for klassekammeraterne.
• Eleven kan bruge stemme og kropssprog i fremlæggelse.
Forberedelse
• Klassen skal være delt op i grupper á 5 elever.

Klassetrin:
8.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket og Viby Bibliotek
Kontakt:
Jesper Kirkegaard, jeski@aarhus.dk
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KØN & KROP I MUSIKHISTORIEN

Sam Smith er sprunget ud som non-binær, Jada fremhæver top
maven 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.
Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og åben
diskussion.
Formål og fokus
• Indsigt: At eleverne får et overblik over markante musikhistoriske
tendenser ift. krop, køn 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 10. februar ’23 kl. 10.00–14.00
Fredag 24. marts ’23 kl. 10.00–14.00
Fredag 21. april ’23 kl. 10.00–14.00
Fredag 2. juni ’23 kl. 10.00–14.00
Kontakt:
Sara Bindeballe, bisa@aarhus.dk
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MEDIER OG DEMOKRATI

Hvordan får vi vores viden om verden? Og hvad betyder det for
demokratiet?
Vi undersøger nyhedsmedierne og hvordan de påvirker os med
vinkling og skarpvinkling, datajournalistik, click bait og kommercielle
’junk news’. Vi snakker også om de sociale medier og kommer omkring bl.a. algoritmer, shitstorme og konspirationsteorier.
Vi veksler mellem oplæg og øvelser, hvor eleverne selv skal på banen.
Formål og fokus
• At styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem
(nyheds-)medier, sociale medier og demokrati.
Forberedelse
Ingen forberedelse, men eleverne skal medbringe hver
deres computer.

Klassetrin:
8.–10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Tirsdag 11. oktober kl. 10.00–14.00
Tirsdag 22. november kl. 10.00–14.00
Tirsdag 24. januar ‘23 kl. 10.00–14.00
Tirsdag 28. februar ‘23 kl. 10.00–14.00
Kontakt:
Sara Bindeballe, bisa@aarhus.dk
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MOOSA LANE

Anita er vokset op i Danmark med en pakistansk far og en norsk mor.
I 15 år har hun haft sit kamera med, når hun har besøgt familien i
Pakistan. Det er blevet til en smuk dokumentar om mentale og geografiske afstande og alt det, der alligevel binder os sammen.
Anita Mathal Hopland holder selv oplæg til filmen, hvor hun taler
om, hvordan det er at vokse op i Sydhavnen i København, hvor
der er børn fra hele verden.
Formål og fokus
• Identitet, familie, barn af to verdener.

Klassetrin:
8.–10.
Sted:
Dokk1/Hovedbiblioteket
Tidspunkt og tilmelding:
Mandag 23. januar kl. 12.00–13.15
Kontakt:
Lisbeth Mærkedahl, lma@aarhus.dk

