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Vores tilbud har som overordnet formål, at bidrage positivt til børn og 
unges:
• Læselyst og selvlæsning.
• Viden om og kompetencer indenfor informationssøgning, litteratur- 

søgning og kildekritik.
• Kendskab til bibliotekerne og bibliotekernes tilbud.

Brug bibliotekernes rum
I er meget velkomne til at bruge bibliotekerne til undervisningen. I kan 
f.eks. tage klassen med på biblioteket, når der skal laves projektopgave. 
Så har I det hele lige ved hånden: bøgerne, adgang til bibliotekets digitale 
ressourcer og faglig hjælp. Ring blot et par dage i forvejen.

Hvis I har brug for et udstillingsvindue, med mange tilskuere, så er I altid 
velkomne til at kontakte os. Vi kan måske arrangere en udstilling i vores 
lokaler, invitere til fernisering og sørge for presse. 

I kan naturligvis også altid komme forbi biblioteket og finde inspiration 
til gode bøger.

Skolernes lånefordele:
Alle ansatte på skolen kan få lavet et institutionslånerkortved henvendel-
se til bibliotekets personale. 
Som institution betaler I ikke gebyr for materialer, der afleveres for sent, 
og I må låne materialerne længere tid end normalt.

Booking/kontakt biblioteket
Hvis du vil booke et af vores tilbud, kan du skrive til mailadressen 
boern@frederikssund.dk eller du kan kontakte Christine Mossing, som 
er koordinator på skole- og bibliotekssamarbejdet, mail: clmos@frederiks-
sund.dk, telefonnummer: 91 16 81 68
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har særlige ønsker eller spørgs-
mål.



Tips til sommerlæsning på biblioteket 
 alle klassetrin

indhold   Eleverne får en rundvisning på deres lokalbibliotek, og bibliote-
karen fortæller dem om bibliotekets tilbud, både de fysiske og de digitale. 
Hvis eleverne ønsker det, kan de blive oprettet som lånere.
Bibliotekaren præsenterer bøger, der er målrettet elevernes alder, interes-
ser og læseniveau. ”Sommerbogen” (et tilbud til alle børn i sommerferien) 
præsenteres, og hjemmet får tilsendt informationsmateriale.
I dialog med læreren vægter vi besøgets indhold, så det matcher klassens 
behov. 
formål   At understøtte elevernes læselyst og selvlæsning og at gøre 
eleverne i stand til selv at benytte sig af bibliotekernes tilbud - både de 
fysiske og de digitale. At hjælpe eleverne med at finde bøger, der passer til 
netop deres selvlæsning.
tid og sted   Ca. 1 time på et valgfrit bibliotek i Frederikssund Kommune.
booking  Senest 2 uger før besøget. Vi sender ved tilmeldingen et brev, 
som læreren videresender til hjemmet. Heri oplyses om besøget på biblio-
teket, og om at børnene bør medbringe sundhedskort denne dag, hvis de 
skal oprettes som lånere.

Rimordjagt på biblioteket 
 for 0. klasse

indhold   Eleverne går på opdagelse i biblioteket og lærer det at kende. 
Eleverne erfarer, at der er plads til at lege, læse og hygge, og at de kan låne 
gode historier med hjem. Eleverne løser en lille opgave med bogstaver og 
rim. Vi afslutter med højtlæsning.
formål   At understøtte elevernes læseudvikling gennem kendskabet til 
rim og bogstavlyde. Eleverne får også mulighed for at lære deres lokalbib-
liotek at kende, og at få deres eget lånerkort (kræver sundhedskort).
tid og sted   Besøget varer omkring 1,5 timer, og foregår på et af lokalbib-
liotekerne. Der er mulighed for at spise madpakker på biblioteket. 
booking   Senest 2 uger før besøget. Vi sender et brev om besøget på biblio-
teket til læreren, som kan videresende det til forældrene. 



Sproggymnastik 
  for 1. klasse

indhold   I uge 38 og 39 kan kommunens 1. klasser komme til et par sjove 
timer på biblioteket. Vi udfordrer børnene med sprogstimulerende bevæ-
gelseslege og læser højt for dem i biblioteksrummet. Eleverne får efter-
følgende lidt at spise og drikke, og klassen er velkommen til at blive på 
biblioteket og lege og læse.
formål   At bidrage til en sjov og anderledes måde at lege med ord og 
bogstaver, og at give eleverne en god oplevelse med bøger og højtlæsning i 
bibliotekets rum.
tid og sted   Invitation med eksakte datoer sendes til skolerne.
booking   Vil fremgå af invitationen.

Bolsjelæsning 
  for 3. klasse

indhold   ”Bolsjelæsning” er bibliotekernes fællesskabsopbyggende 
læsekonkurrence, som indledes ved, at de tilmeldte klasser kan komme 
på biblioteket og dekorere deres bolsjeglas og få inspiration til læsning. 
Efterfølgende læser eleverne på livet løs, både i skolen og hjemme, og 
hver gang klassen har læst 50 sider, optjener de ét bolsje i glasset.  Til slut 
modtager alle klasser deres bolsjeglas, og den 3. klasse i kommunen der 
har læst flest sider pr. elev, vinder en præmie. 
formål   At bidrage til elevernes læselyst og gode læseoplevelser. Vi har 
valgt at afholde bolsjelæsning i forårsperioden, og som optakt til bibliote-
kets tilbud ”Sommerbogen”, for at motivere eleverne til fortsat læsning i 
deres sommerferie.
tid og sted   Biblioteket sender en invitation til skolerne i månederne op-
til konkurrencen. Af brevet fremgår det hvilke to uger i månederne maj/
juni, at konkurrencen vil forløbe.
booking   Vil fremgå af invitationen.



Bogåbner – tips til læsning 
  4.-7. klasse

indhold   Eleverne præsenteres for et bredt udvalg af nyere børnelittera-
tur. Bøgerne udvælges, så der er noget til forskellige læseniveauer og for 
enhver smag. eReolenGo kan også introduceres, efter aftale med læreren. 
formål   At understøtte og fastholde læselysten hos eleverne.
tid og sted   Ca. 45 min. på et valgfrit bibliotek i kommunen eller i klas-
sen.
booking   Senest 2 uger før besøget.

Smart-parat-svar
  for 6. klasse

indhold   Smart-parat-svar er en lands-
dækkende læsequiz for alle 6.klasses elever. 
Idéen bag quizzen er, at eleverne bruger de-
res paratviden, og det de har læst, på en sjov 
måde sammen med andre.
Smart-parat-svar samarbejder med TV2 Regionerne. 
Deltagerne skal være indforståede med, at de bliver filmet.
formål   Eleverne erfarer, at der er fordele ved at læse, vide noget og være 
”smart” på øverste etage! Litteraturen er grundlaget for quizzen. Der fo-
kuseres på både skøn- og faglitteratur, samt en række andre emner, hvor 
man kan udfolde sin ekspertviden.
tid og sted   Quizzen foregår i tidsperioden december til februar, og afvik-
les i 3 etaper:
1. En lokal runde i alle tilmeldte kommuner.
2. En regional runde.
3. Finalen i Odense.
Booking   Der er plads til 9 hold á 5 elever, kun 1 hold fra hver klasse, og 
pladserne fordeles efter ”først til mølle- princippet”. Invitation til delta-
gelse sendes til skolerne.



TIPS TIL LÆSNING

Få gang i opgaveskrivningen 
   for 6.-7. klasse

indhold   Vi introducerer bibliotekets fysiske og digitale tilbud og materi-
aler som kan være til hjælp i forbindelse med elevernes opgaveskrivning. 
Vi introducerer søgestrategier, bibliotekets hjemmeside, databaser og eg-
nede websteder. Indholdet tilrettelægges efter klassens behov og niveau. 
formål   At kvalificere elevernes opgaveskrivning ved at de bliver i stand 
til, at identificere behovet for information i forbindelse med et projekt, og 
at de får viden om gode steder at søge relevant information. 
tid og sted   Ca. 1 time på et valgfrit bibliotek i kommunen eller i klassen.
booking   Senest 2 uger før besøget. Ved tilmeldingen vil vi gerne bede om 
en oversigt over de emner, eleverne skal arbejde med.

Bogåbner - tips til læsning
   for 8.-10.klasse

Indhold   Vi præsenterer et bredt udvalg af gode ungdomsbøger i forskelli-
ge genrer og til forskellige læseniveauer og interesser. eReolenGo præ-
senteres også for eleverne. Der lægges op til, at eleverne kan komme med 
egne anbefalinger.
Formål   At inspirere til læsning, både i de fysiske bøger og via de digitale 
tilbud. At skabe rum for samtaler om litteratur og læseopleverlser.
Tid og sted   Vi kommer ud i klassen eller klassen besøger os på et valgfrit 
bibliotek i kommunen. Der skal afsættes ca. 45 min. 
- lidt mere, hvis eleverne byder meget ind i forhold 
til egne boganbefalinger.
Booking   Senest 2 uger før besøget.



Digital dannelse og informationskompetence 
   for 8.-10. klasse

indhold   Forløbet varer 2-3 timer, og kan deles i 2.

1. Informations- og litteratursøgning:
Eleverne får gode tips og tricks til informations- og litteratursøgning. Vi 
fortæller om regler for ophavsret og digital kildekritik og giver dem gode 
alternativer til Wikipedia. Med udgangspunkt i projektopgave/fordybel-
sesopgave fokuseres på den enkelte elevs behov for hjælp til litteratur- og 
materialesøgning.
formål   At bidrage til elevernes digitale dannelse ved at gøre dem i stand 
til, at indsamle og kritisk vurdere digitalt materiale. Endvidere at ruste 
dem til deres arbejde med opgaveskrivning.

2. Dig på nettet:
Eleverne får en introduktion til Borger.dk, digital post, oprettelse og brug 
af NEM-id samt Frederikssund Kommunes hjemmeside.
formål   At eleverne bliver i stand til, at benytte sig af de offentlige digita-
le platforme, og at kommunikere med det offentlige.

Tid og sted   Samlet tid for de to dele ca. 2-3 timer. Kan foregå på et valg-
frit bibliotek i kommunen eller i klassen. 
Booking   Senest 2 uger før besøget.



Onlinetilbud
Frederikssund Bibliotekerne giver adgang til at låne e-bøger, lydbøger og 
film online, hvis man er oprettet som låner på biblioteket. Eleverne kan 
som privatpersoner via bibliotekets hjemmeside få adgang til bl.a. disse 
ebøger og medier:  

HOVEDBIBLIOTEK
Frederikssund Bibliotek
Jernbanegade 24
3600 Frederikssund
Tlf. 47 35 30 00
bibliotekerne@frederikssund.dk

Skibby Bibliotek
Nyvej 7C
4050 Skibby
Tlf. 47 35 21 55
skibbib@frederikssund.dk

Jægerspris Bibliotek
Møllevej 25
Pr. 1/2-20: Møllevej 100
3630 Jægerspris
Tlf. 47 35 17 22
jaegbib@frederikssund.dk

Slangerup Bibliotek
Kongensgade 18
3550 Slangerup
Tlf. 47 35 24 70
bibl@frederikssund.dk

www.bibliotekerne.frederikssund.dk


