
               

      

Ringsted Biblioteks
tilbud til skolerne
2016/2017

     Åben skole 



Kære skoler i Ringsted kommune
      
Ringsted Biblioteks Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud.
Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og læselyst i børnenes møde 
med biblioteket. Vi er igen i år glade for, at vi har eksterne samarbejdspartnere som 
Børns Vilkår og Skolecenteret her i Ringsted.

Kig vores katalog med gode tilbud til alle klassetrin igennem – lige til at booke  
og ganske gratis.

Tilmelding
 
Tilmelding kan ske fra 13. juni 2016. Tilmelding sker via kontaktpersonerne eller via  
bibliotekets hjemmeside – og efter først-til-mølle-princippet. 
Det fremgår på hver aktivitet hvordan tilmelding skal foregå. 
Ved tilmelding oplyses følgende: 

•	 Hvilken	aktivitet	I	vil	booke
•	 Den	ønskede	dato	–	hvis	der	er	flere	at	vælge	imellem.	Angiv	gerne	flere	datoer		
 eller tidspunkter hvis det er muligt.
•	 Skole,	klasse	og	antal	elever
•	 Kontaktoplysninger:	Navn,	skole,	e-mail	og	telefonnummer

Vi	vender	løbende	tilbage	med	svar	på	forespørgsler	om	tilmelding	og	I	er	altid	 
velkomne til at kontakte os for yderligere information.



 
En kuffert fuld af bøger

Indhold
Få besøg i din klasse af to bibliotekarer der har en kuffert fuld af gode og inspireren-
de	bøger.	Der	vil	være	en	kort	intro	til	de	fleste	af	bøgerne,	og	efterfølgende	får	klas-
sen lov til at beholde bøgerne i 2 måneder.  
Besøget	i	klassen	bliver	efterfulgt	af	et	besøg	på	biblioteket,	hvor	kufferten	afleveres,	
og hvor børnene bliver introduceret til de tilbud, der er her på biblioteket.

Læringsmål
Støtter op om færdigheds- og vidensmålene indenfor kompetenceområdet Læsning: 
Eleven kan læse enkle tek-
ster sikkert og bruge dem i 
hverdagssammenhænge.

Tid
Formiddage efter aftale fra 
september til april.
Aftalen	skal	være	lavet	
mindst 14 dage før besø-
get.  
Tilbydes 3 gange i efteråret 
og 3 gange i foråret.  
Efter først-til-mølle-prin-
cippet.

Sted
Den enkelte skole og 
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
Malene Køhler-Johansen
mkj@ringsted.dk
eller
Signe Flaier Kalmberg
sika@ringsted.dk

Forventning
Vi forventer, at eleverne har lånerkort, eller medbringer en udfyldt indmeldelses-
blanket, der kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

Kend dit bibliotek  
Indhold
Efter en kort introduktion til børnebiblioteket viser vi børnene, hvor de kan finde  
relevant litteratur til både  
oplevelseslæsning og faglig  
læsning. Vi giver børnene en  
viden om de biblioteksstilbud, 
der er relevante både i forhold til  
skole-	og	fritidsbrug.	Herefter	
kan eleverne låne bøger med 
hjem.	Alle	elever	får	en	pose	
med bogmærker, boglister,  
kuglepen mm.

Læringsmål 
Støtter op om kompetence- 
målet; at eleven efter 2. klasse 
kan læse enkle tekster sikkert og 
bruge dem i hverdagssammen-
hænge.

Tid
Formiddage efter aftale fra 
september til april.
Aftalen	skal	være	lavet	mindst	14	
dage før besøget.  
Tilbydes  7 gange i efteråret og  
7 gange i foråret. 
Efter først-til-mølle-princippet.

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding
Signe Flaier Kalmberg 
sika@ringsted.dk

Forventning
Vi forventer, at eleverne har lånerkort, eller medbringer en udfyldt indmeldelses-
blanket, der kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

 

1.-
2. klasse

 3. klasse



Børns digitale liv 
- i samarbejde med Børns Vilkår

Indhold
I	den	digitale	verden	skaber	og	styrker	børn	og	unge	venskaber,	men	nogle	gange	
gør de også det modsatte. Vi går i dialog med børnene, taler med dem om hvad 
digital mobning og krænkelse er, og sammen finder vi ud af, hvordan de kan bruge 
mobilen og agere på internettet på en god og konstruktiv måde. Vi tager afsæt i  
cases fra BørneTelefonen og starter en samtale, hvor børnene fortæller om deres 
gode og dårlige oplevelser med sociale medier. På den måde kan det også være et 
godt afsæt for børnene til - i fællesskab, at skabe en god mobil- og internetkultur i 
klassen. 

Læringsmål
Folkeskolens nye  
Fælles	Mål	gør	It	og	
medier til en del af alle 
fag i folkeskolen.  
Eleverne skal være 
kritiske, analyserende, 
kreative og ansvarlige, 
når de færdes på net-
tet. Der sættes fokus på 
elevernes digitale  
dannelse og sætter 
gang i debatten om 
god stil på nettet.

Tid
20. april 2017
Kl. 09:00 - 10:00
Kl. 10:30 - 11:30
Kl. 12:00 - 13:00
Der er plads til én  
klasse pr. oplæg.

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
Se bibliotekets hjemmeside, arrangementer – Åben skole

Forventning
Oplægget kan bruges som afsæt til videre diskussion i klassen

 

4. klasse  
Få hjælp til din  
månedsopgave!  
 
 
Indhold
I	forbindelse	med	skrivning	af	månedsopgave	inviteres	eleverne	en	tur	på	biblioteket.	
Vi viser eleverne hvordan de kan søge litteratur til deres opgave, og vi introducerer 
dem til bibliotekets søgesystem. Bagefter hjælper vi med at finde egnede materialer.

Læringsmål
Understøtter færdigheds- og vidensmålet i læsning; at eleven får viden om at navi-
gere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende søgemaskiner og på biblioteket. Eleven 
får viden om hjemmesiders struktur, og kan vurdere relevans i forhold til søgespørgs-
mål. Eleven får viden om enkle kildekritiske metoder på internettet.

Tid
Efter aftale formiddage fra september til april.
Aftalen	skal	være	lavet	mindst	14	dage	før	besøget.	Tilbydes	4	gange	i	efteråret	og	4	
gange i foråret. En klasse pr. gang. 

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding
Tilmelding efter 
først-til-mølle-prin-
cippet til
Malene Køhler- 
Johansen
mkj@ringsted.dk

Forventning:  
Vi forventer, at få 
børnenes emner  
inden besøget, samt 
at de er oprettede 
som lånere.
Det er vigtigt, at læ-
reren inden besøget 
har undersøgt om 
der findes materiale 
til det emne det en-
kelte barn har valgt.  

 4. klasse



Forfatterforedrag med  
Kenneth	Bøgh	Andersen
Indhold
Kenneth	Bøgh	Andersen	kommer	ind	på	nogle	af	de	tanker,	temaer	
og	ideer,	der	ligger	til	grund	for	hans	fortællinger.	Han	fortæller	om	
den lange vej fra at begynde at skrive til at ende som forfatter.  
Kenneth	Bøgh	Andersen	læser	også	lidt	op,	og	der	vil	være	god	tid	
til spørgsmål.  
Kenneth	Bøgh	Andersen	har	skrevet	mange	bøger	for	børn	og	
unge,	blandt	andet	serien	om	Antboy,	der	er	blevet	filmatiseret,	og	
Den Store Djævlekrig, hvor sjette og sidste bind udkommer efter-
året 2016. 

Læringsmål
Støtter op om læringsmålet, at eleven kan undersøge teksters rum 
og tid. Eleven har viden om fortælletyper. Eleven har viden om 
anmeldelsesgenrer og kan sætte teksten i forhold til andre værker. 
Eleven har viden om intertekstualitet.

Tid     
Torsdag den 2. marts 2017
kl. 8.30-9.30 eller
kl. 10.00-11.00
OBS: Der er plads til 3 klasser pr. foredrag

Sted
Ringsted Bibliotek
           
Tilmelding
Via bibliotekets hjemmeside, arrangementer – Åben skole

Forventning
Eleverne forventes at have et vist kendskab til Kenneth Bøgh  
Andersens	forfatterskab.	Enten	fordi	de	allerede	har	arbejdet	med	
det, eller skal til det i løbet af skoleåret.

 5. klasse



Læselyst 
 
Indhold
Forløbet	indledes	med	et	oplæg	på	ca.	45	min.	Herefter	vejledes	eleverne	i	at	finde	
en	god	bog,	som	de	låner	med	hjem.	I	oplægget	taler	vi	om	anslag,	forsider,	genre,	
forfattere og diskuterer den gode læseoplevelse. Vi læser op fra udvalgte bøger og 
diskuterer virkemidlerne i sproget. Vi drager paralleller til film og computerspil og 
taler om motivation, inspiration og læsevaner. 
Der er plads til ca. 40 elever.

Læringsmål
Fagformålet i faget 
dansk er bl.a.; at 
eleverne skal udvikle 
deres udtryks- og 
læseglæde og kvalifi-
cere deres indlevelse 
og indsigt i litteratur 
og andre æstetiske 
tekster, fagtekster, 
sprog og kommuni-
kation.

Tid
Torsdag  
den 27. oktober 2016 
kl. 9.00 – 10.30
eller
Torsdag  
den 16. marts 2017 
kl. 9.00 – 10.30

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
Morten	Halskov	 
Jensen
morhj@ringsted.dk

Forventning
Vi forventer, at eleverne har lånerkort, eller medbringer en udfyldt indmeldelses-
blanket, der kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

 

5. klasse



Smart Parat Svar
– en supersej, sjov, skør og svær quiz

Indhold
Smart Parat Svar er en landsdækkende quiz for alle landets  
6. klasser, hvor formålet er at fremme og fastholde større børns 
læselyst og vise, at det er sejt at være ekspert på et område. 
Tilmeld et hold på 5 elever fra klassen, som ved en masse om  
bøger, film, spil, mad, mytologi eller måske fodbold. Resten af klas-
sen deltager som publikum og hepper på deres hold. 
Der afholdes en lokal runde for Ringsted Kommunes 6. klasser, 
som	afvikles	i	flere	heats	afhængigt	af,	hvor	mange	klasser	der	er	
tilmeldt. Vinderen af den lokale quiz går videre til den regionale 
runde.

Tid
Lokal runde: 7.  december 2016 ca. kl. 8.00 - 11.00. Tidspunktet er 
vejledende og afhænger af antal tilmeldte hold. 
Regional runde: 11. januar 2017

Sted
Ringsted Bibliotek 

Tilmelding
Malene Køhler-Johansen mkj@ringsted.dk 
Tilmeldingsfrist 1. oktober 2016.  
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Antal klasser 
Max 12 klasser 

 6. klasse



Malala, 
teaterforestilling  
med Teatret Møllen

Indhold
I	anledning	af	at	Ringsted	i	år	er	UNICEF-by,	sætter	vi	med	denne	 
teaterforestilling fokus på børns rettigheder.

Bloggeren og børneaktivisten Malala Yousafzai kæmpede for pakistanske  
kvinder og pigers rettigheder til at få en uddannelse. En kamp der førte til at 
Taleban, i et attentatforsøg d. 9. oktober 2012, skød hende i hovedet.  
Heldigvis	overlevede	den	kun	15	år	gamle	Malala,	der	nu	fik	hele	verdens	op-
mærksomhed. Kun to år efter attentatforsøget modtog hun, som den yngste 
nogensinde,	Nobels	Fredspris.
Teaterstykket ”Malala” er en monolog om en kvindelig forfatters kamp for at  
forstå pigen Malala og begivenhederne omkring attentatforsøget, idet hun  
forsøger at skrive et værk om den berømte børneaktivist.
Varighed: 40 minutter

Læringsmål
Understøtter færdigheds- og vidensmålet i samfundsfag, økonomi; at eleven 
støtter op om fagformålene i Samfundsfag: Eleverne skal opnå viden og fær-
digheder,	så	de	kan	tage	reflekteret	stilling	til	samfundet	og	dets	udvikling.	
De skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdi- 
grundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet og opnå for-
ståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og 
de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Tid
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 10 eller kl. 12 (2 ens forestillinger) 
OBS: Der er plads til 60 tilskuere pr. forestilling

Sted
Anlægspavillonen

Tilmelding
Via bibliotekets hjemmeside, arrangementer – Åben skole 
 
Forventning
Eleverne forventes at have et vist kendskab Malala og hendes baggrund.

 7.-10. klasse



Kickstart  
eksamensforberedelsen
- med et besøg på biblioteket

Indhold: 
Forløbet indledes med et kort oplæg på ca. 20 min. 
Eleverne introduceres til relevante kilder i forhold til deres dansk-eksamen: Faktalink, 
Forfatterweb, Litteratursiden samt bibliotekets søgebase. Derefter hjælper vi eleverne 
med at finde relevant materiale.
Husk	lånerkort!

Læringsmål
Understøtter færdigheds- 
og vidensmålet i læsning; 
at understøtte målene om 
at eleven kan planlægge 
og gennemføre faser i 
informationssøgning, kan 
gennemføre målrettet og 
kritisk informationssøg-
ning, samt at eleven har en 
viden om faser i informa-
tionssøgning og viden om 
kildekritik.

Sted
Ringsted Bibliotek 

Tid 
Når	elevernes	har	 
trukket deres eksamens-
spørgsmål.
Tid efter aftale.  
Varighed ca. 1½-2 timer.

Tilmelding
Malene Køhler-Johansen  
mkj@ringsted.dk

Forventning
Vi forventer, at eleverne har lånerkort, eller medbringer en udfyldt indmeldelsesblanket, 
der kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

Unges digitale liv     
- i samarbejde med Børns Vilkår

Indhold
I	den	digitale	verden	skaber	og	styrker	børn	og	unge	venskaber,	men	nogle	gange	
gør de også det modsatte. Vi går i dialog med børnene, taler med dem om hvad 
digital mobning og krænkelse er, og sammen finder vi ud af, hvordan de kan bruge 
mobilen og agere på internettet på en god og konstruktiv måde. Vi tager afsæt i ca-
ses fra BørneTelefonen og starter en samtale, hvor børnene fortæller om deres gode 
og dårlige oplevelser med sociale medier. På den måde kan det også være et godt 
afsæt for børnene til - i fællesskab, at skabe en god mobil- og internetkultur i klassen. 

Læringsmål
Folkeskolens nye 
Fælles	Mål	gør	It	og	
medier til en del af 
alle fag i folkeskolen. 
Eleverne skal være 
kritiske, analyserende, 
kreative og ansvarlige, 
når de færdes på net-
tet. Der sættes fokus 
på elevernes digitale 
dannelse og sætter 
gang i debatten om 
god stil på nettet.

Tid
17. november 2016 
Kl. 09:00 - 10:00
Kl. 10:30 - 11:30
Kl. 12:00 - 13:00
Der er plads til én 
klasse pr. oplæg.

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
Se bibliotekets hjemmeside, arrangementer – Åben skole

Forventning
Oplægget kan bruges som afsæt til videre diskussion i klassen

 

8. klasse  9. klasse



Sommerbogen 
 
Indhold
Vi motiverer børnene til at vedligeholde de opnåede læsefærdig-
heder i sommerferien. Læsning er sjovt, afslappende, underhol-
dende, gruopvækkende, og helt utroligt fantastisk. 
 
Børnene skal læse 4 bøger i løbet af sommerferien, skrive en lille 
anmeldelse samt give bogen en glad eller sur smiley.  
 
Når	alle	4	anmeldelser	er	afleveret,	får	man	en	gratis	bog	med	
hjem.  
Vi trækker lod blandt deltagerne om en familietur i biografen  
(4 billetter).

Læringsmål
Fælles Mål i dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, 
fremstilling,	fortolkning	og	kommunikation.	I	læsning	er	der	fokus	
på forståelse af tekst. Sommerbogen understøtter læsning, som er 
ét af de fire særlige fokusområder i danskfaget. 
 
Tid
Sommerferieperioden.	Anmeldelseshæfterne	kan	hentes	en	uge	
inden	sommerferiestart,	og	de	skal	være	afleveret	sidste	fredag	i	
august.

Sted
Ringsted bibliotek

 0.-9. klasse



 
Husk at... 

Hvis	ikke	andet	er	oplyst,	foregår	 
arrangementet på Ringsted Bibliotek. 
I	er	altid	velkomne	til	at	kontakte	os 

 for yderligere information.

Åben skole-teamet er:

Helle	von	Essen 
hves@ringsted.dk

Signe Flaier Kalmberg
sika@ringsted.dk

Malene Køhler-Johansen
mkj@ringsted.dk 

Palle	Fast	Christensen
pfc@ringsted.dk

Morten	Halskov	Jensen
morhj@ringsted.dk

Bolette Barfod 
bob@ringsted.dk


