
               

      

Ringsted Biblioteks
tilbud til skolerne
2017/2018

     Åben skole 



Kære skoler i Ringsted kommune 

Ringsted Bibliotek´s 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 glade for, at 
vi har eksterne samarbejdspartnere, i år bl.a. Danmarks Radio, 
Red Barnet og Skolecenteret her i Ringsted.

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

Tilmelding

Tilmelding kan ske fra 24. maj 2017. Tilmelding sker via kon-
taktpersonerne eller via aabu.ringsted.dk 
Det fremgår ved 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 til-
melding, 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 fyldt en kuffert med gode og inspire-
rende bøger. Der vil være en kort intro til de fleste af bøgerne – og efterfølgende får 
klassen lov til at beholde bøgerne i 2 måneder. Besøget i klassen bliver efterfuldt af et 
besøg på biblioteket, hvor kufferten afleveres, boganmeldelser udstilles og 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 tekster sikkert og 
bruge dem i hverdags-
sammenhænge.

Tid
Formiddage efter aftale fra 
september til april.
Aftalen skal være lavet 
mindst 14 dage før  
besøget. Tilbydes 2 gange  
i efteråret og 2 gange i  
foråret. 

Sted
Den enkelte skole og 
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
aabu.ringsted.dk

Forventning
Vi forventer, at eleverne 
har lånerkort, eller med-
bringer en udfyldt indmel-
delsesblanket samt sundhedskort eller kopi af dette.  
Indmeldelsesblanketten kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

Vi forventer derudover, at børnene har lavet anmeldelser af én af de bøger, de har 
læst, så vi efterfølgende kan udstille bøger og anmeldelser.

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. 
Hvis I arbejder med et særligt emne fx eventyr, kan vi tilbyde at vise en eventyrfilm 
og/eller læse et eventyr højt.
Alle elever får en pose 
med bogmærker, boglister,  
kuglepen mm.

Læringsmål 
Støtter op om  
kompetencemålet: 
At eleven efter 2. klasse 
kan læse enkle tekster  
sikkert og bruge dem i 
hverdagssammenhænge.

Tid
Formiddage efter aftale fra 
september til april.
Aftalen skal være lavet 
mindst 14 dage før  
besøget.  
Tilbydes  5 gange i  
efteråret og  
5 gange i foråret. 

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding
aabu.ringsted.dk

Forventning
Vi forventer, at eleverne har lånerkort, eller medbringer en udfyldt indmeldelses-
blanket samt sundhedskort eller kopi af dette.  
Indmeldelsesblanketten kan hentes på bibliotekets hjemmeside ringstedbib.dk

 

0.-2
. klasse  3. klasse



Få hjælp til månedsopgaven 
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. Én 
klasse pr. gang. 

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding
aabu.ringsted.dk

Forventning:  
Vi forventer, at ele-
verne har lånerkort, 
eller medbringer 
en udfyldt indmel-
delsesblanket samt 
sundhedskort 
eller kopi af dette.  
Indmeldelses-
blanketten kan hen-
tes på bibliotekets 
hjemmeside ring-
stedbib.dk
Vi forventer, at få børnenes emner inden besøget. Det er vigtigt, at  
læreren inden besøget har undersøgt, om der findes materiale til det
emne, det enkelte barn har valgt.  

 

4. 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
Støtter op om kompetencemålet, at eleven efter 2. klasse kan læse enkle tekster  
sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

Tid
Tirsdag den 24. oktober 2017  kl. 9 – 10.30
eller
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 9 – 10.30

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding
aabu.ringsted.dk

Forventning:  
Vi forventer, at elever-
ne har lånerkort, eller 
medbringer en udfyldt 
indmeldelsesblanket 
samt sundhedskort 
eller kopi af dette.  
Indmeldelses-
blanketten kan hentes 
på bibliotekets hjem-
meside ringstedbib.dk

 5. klasse



Forfatterforedrag med  
Hanne Kvist
Indhold
Hanne Kvist fortæller om sit arbejde som forfatter og illustrator, og om 
at arbejde sammen med andre, både forfattere og tegnere.  
Hvor kommer ideerne fra, og hvordan skriver man en bog? 
Et par af Hanne Kvists bøger er blevet filmatiseret, og det kan I også 
høre om i foredraget.  
Undervejs er det muligt at stille spørgsmål til forfatteren, når hun for-
tæller om flere af sine bøger fx ”Dyr med pels - og uden” og ”Jeg er 
Frede (men det er ikke altid det de andre kalder mig)” 

Læringsmål
Støtter op om kompetenceområdet i dansk: 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 12. april 2018
kl. 9-10 eller  
kl. 10.30-11-30 
OBS: Der er plads til 100 elever pr. foredrag

Sted
Anlægspavillonen
           
Tilmelding  
aabu.ringsted.dk

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

 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 klassen 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.  
Vinderne af den lokale 
quiz går videre til den 
regionale runde.

Tid
Lokal runde:  
Torsdag den  
7. december 2017 
kl. 8 – 11.30.  
Regional runde:  
10. januar 2018 

Sted
Anlægspavillonen 

Tilmelding
aabu.ringsted.dk
Tilmeldingsfrist  
1. oktober 2017 
Max 12 klasser 

Forventning
Vi forventer, at børnene har øvet almen viden før konkurrencens start.  
Hent evt. appen ”Smart Parat Svar” i App-store

 

6. klasse

#sletdet

 

 - Red Barnet fortæller om at dele billeder på nettet.  

Indhold: 
Hvad gør man, hvis intime billeder er blevet delt ufrivilligt? Hvornår er det ulovligt? 
Er der noget, man kan gøre for at begrænse spredning - og hvem kan man tale med?
Børn og unge deler i stigende grad billeder og videoer med og af hinanden online – 
ofte uden samtykke. Når man bliver ufrivilligt delt online, er det en krænkelse, som 
kan opleves lige så grænseoverskridende og belastende som fysiske krænkelser. 
Red Barnet taler med børnene om hvordan man forebygger, at nogen kommer til at 
dele billeder, som de senere fortryder. 

Læringsmål
Dansk: Viden om krop og identitet. Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrø-
rende kommunikation på Internettet. og vurdere konsekvensen af ytringer på nettet.
Eleven har viden om muligheder og faldgrupper for kommunikation på nettet. 
Samfundsfag: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for 
socialisering og identitetsdannelse. 
 

Sted
Anlægspavillonen

Tid 
Torsdag den 9. november 2017
kl. 9-10 og 10.30-11.30

Tilmelding
aabu.ringsted.dk

Forventning
Vi forventer at klassen har 
diskuteret problemstillingen 
inden. 

 
.

 6. - 7. klasse



Varulve i natten
- et læringsbrætspil med fokus på samarbejde

Indhold: 
I en lille landsby hersker der stor utryghed. Om natten forvandles nogle af beboerne 
til varulve, der dræber de andre beboere én efter én.  Vil det lykkes beboerne i lands-
byen at finde varulvene inden det er for sent? Eleverne tager rollen som beboere i 
landsbyen, og ved hjælp af samarbejde skal de forsøge at afsløre varulvene. Spillet 
kræver gode samarbejdsevner, forhandlingsteknik og nerver af stål.

Læringsmål
Kompetencemålet i Kom-
munikation i faget dansk 
er, at eleven kan deltage  
reflekteret i kommunika-
tion i komplekse formelle 
og sociale situationer.

Tid 
Tirsdag den  31. oktober 
2017  
kl. 9 – 11
eller
Tirsdag den 27. februar 
2018  
kl. 9 – 11

Der er plads til  
én klasse pr.  
arrangement.

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
aabu.ringsted.dk

Forventning
Arrangementet introducerer brætspil som kooperativt læringsredskab.  
Vi forventer, at eleverne er motiverede til at samarbejde på tværs i klassen.

Templets forbandelse     
- et læringsbrætspil med fokus på samarbejde

Indhold
En gruppe arkæologer udforsker et gammelt tempel, hvor magiske krystaller skal 
placeres korrekt for at afværge gudernes forbandelse. Eleverne tager rollen som ar-
kæologer, der skal undslippe det forbandede tempel. Ved hjælp af samarbejde  
skal de finde vejen ud inden templet braser sammen.  
Spillet kræver gode samarbejdsevner, køligt overblik og en smule is i maven.

Læringsmål
Kompetencemålet i  
Kommunikation i faget 
dansk er, at eleven kan 
deltage  reflekteret i  
kommunikation i  
komplekse formelle og 
sociale situationer.

Tid
Tirsdag den  
12. september 2017
Kl. 9 – 11
eller
Tirsdag den  
13. februar 2018
Kl. 9 – 11 
 
Der er plads til  
én klasse pr.  
arrangement.

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
aabu.ringsted.dk

Forventning
Arrangementet introducerer brætspil som kooperativt læringsredskab.  
Vi forventer, at eleverne er motiverede til at samarbejde på tværs i klassen.

 

8. - 
9. klasse  

8. - 9. klasse



Welcome to the Internet
Teaterforestilling med Teatret Apropos
Indhold
Tag med til Internettet!
Her møder I Emma, hvis verden bliver vendt på hovedet, da en video af hende 
ufrivilligt bliver allemandseje, hun havde jo selv sagt hun var vild med Malthe.
Mød Palle der føler,  at alle holder øje med ham, men som bare gerne vil have 
lidt fred og ro. I får også en helt særlig lektion i den kendte nethobby: trolling, 
og den knap så kendte: Unicorning. Dette er bare noget af det, du kan opleve 
på den hæsblæsende sightseeingtur. 

Læringsmål
Materialet tager udgangspunkt i følgende færdigheds- og vidensmål for  
7.-9. klasse: 
Dansk: Eleven har viden om krop og identitet. Eleven kan bruge kroppen som 
udtryk. Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på 
internettet. 
Samfundsfag: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning 
for socialisering og identitetsdannelse. 
Drama - valgfag: 
Eleven kan vurdere teatrets fiktionsformer. Eleven har viden om teatrets fikti-
onskontrakter. Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner.

Tid
Tirsdag den 16. januar 2018
Kl. 13-14 

Antal: 100 tilskuere

Sted
Anlægspavillonen

Tilmelding 
aabu.ringsted.dk
 
Forventning
Vi forventer at klassen og læreren har orienteret sig i det undervisningsmateriale, der 
ligger tilgængeligt på teatergruppen hjemmeside.

 7.-10. klasse



I sandhedens tjeneste 
 
Indhold
I uge 37 inviterer DR og Ringsted Kommune elever i 8. og 9. klasse til at 

deltage i det interaktive nyhedsshow ”I Sandhedens Tjeneste” med TV  

Avisens Erkan Özden i spidsen. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter 

med kildekritik, etik og nyhedsformidling, og indholdet er tilrettelagt, så det 

kan inddrages som en del af undervisningen i dansk og samfundsfag. 

Læringsmål
Færdigheds- og vidensmål i dansk : Eleven kan diskutere etiske spørgsmål 

vedrørende kommunikation på nettet og eleven har viden om digitale tek-

nologiers kommunikationsmuligheder. 
Færdigheds- og vidensmål i samfundsfag: Eleven kan tage stilling til politi-

ske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

 
Tid
Onsdag den 13. september 2017 
kl. 9-10 eller kl. 11-12 eller  kl. 13.30-14.30. Der er mødetid 30 minutter før. 

Sted
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Tilmelding
Vi afvikler tre gange i Ringsted Kongrescenter, og der er plads til 750 elever 

på hvert nyhedsshow. 
Tilmeldingen foregår via Billetto.dk. Søg på ”DR i Ringsted”, så dukker de tre 

afviklingstider op. I tilmelder jer det konkrete tidspunkt, I gerne vil deltage.

Forventning 
Vi forventer, at alle tilmeldte klasser har løst de tilsendte opgaver.  

Opgaverne sendes fra Danmarks Radio ved tilmelding.

 

8. - 
9. 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 danskeksamen: Faktalink.dk, 
Forfatterweb.dk, Litteratursiden.dk 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 infor-
mationssøgning, kan gen-
nemføre målrettet og kritisk 
informationssøgning, samt 
at eleven har en viden om 
faser i informationssøgning 
og viden om kildekritik.

Sted
Ringsted Bibliotek 

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

Tilmelding
aabu.ringsted.dk

Forventning
Vi forventer at eleverne har gjort sig overvejelser om det valgte emne samt om 
afgrænsning af dette.

 

Sommerbogen
Indhold
Læsning er sjovt, afslappende, underholdende, gruopvækkende, og helt utroligt  
fantastisk.
Derfor skal Sommerbogen  motivere børnene til at vedligeholde de opnåede  
læsefærdigheder i sommerferien. Børnene skal læse 4 bøger i løbet af sommerferien, 
skrive en lille anmeldelse samt give bogen en glad eller sur smiley. Når alle 4 anmel-
delser er afleveret, får man få en gratis bog med hjem. Vi trækker lod om en famili-
etur i biografen (4 billetter).

Læringsmål
Fælles Mål i dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolk-
ning 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 sommerferie-
start, og de skal være 
afleveret senest fredag 
den 25. august.

Sted
Ringsted Bibliotek

Tilmelding 
På biblioteket

 0-9 klasse

 

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 

Morten Halskov Jensen
morhj@ringsted.dk

Bolette Barfod 
bob@ringsted.dk


