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Velkommen til Norddjurs Biblioteker
Her har du Norddjurs Bibliotekers tilbud til skoler og institutioner. De 
er lige til at booke og helt gratis. 

Alle tilbuddene er målrettet et eller flere klassetrin eller aldersgrup-
per. Vi har også andre tilbud, som bliver arrangeret løbende, så hold 
øje med mails fra biblioteket og vores hjemmeside norddjursbib.dk.

Tilmelding
Tilmelding til de forskellige tilbud sker via kontakt til den nævnte 
kontaktperson ved hvert tilbud eller den afdeling man vil besøge og 
foregår efter først-til-mølle-princippet.

Hvis et tilbud allerede er fuldt booket, kan du skrive din klasse på 
venteliste. Vi kontakter dig, hvis der bliver en ledig plads. 

Afbud bedes I melde ud i god tid – og senest 3 dage inden besøget, så 
vi har mulighed for at give tilbuddet videre til en klasse på ventelisten.

Vi vil meget gerne have en klar forventningsafstemning med lærerne 
eller pædagogerne inden besøget, så der er en klar rollefordeling på 
plads. 



Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte  os:

Ørum Bibliotek: 
Anna Rosenkrands Uldall (anru@norddjurs.dk / Tlf.: 8959 3000)

Ørsted Bibliotek: 
Birgitte Diemer Sørensen (bds@norddjurs.dk / Tlf.: 8959 2755)

Grenaa Bibliotek: 
Louise Skaarup (louis@norddjurs.dk / Tlf.: 8959 2767)

Auning Bibliotek:
Marianne Bach Danielsen (mbd@norddjurs.dk/ Tlf.: 8959 4300)



Eventyrtime
Højtlæsning for de mindste. 
Kom på biblioteket og oplev 
nogle spændende bøger. 
Børnebibliotekaren læser 
højt, samtidig med at 
billederne fra bogen vises 
på en storskærm. Det 
tager ca. 30 minutter. 

Bøgerne vælges til alders-
gruppen 3-6 årige. Der er mulighed for at lege på biblioteket og spise 
madpakker efter højtlæsningen.

Har I ikke mulighed for at deltage i disse fastlagte højtlæsninger, er I 
velkomne til at tage fat i personalet på biblioteket og aftale en højt-
læsning på et andet tidspunkt end de fastlagte. Kontakt i så fald jeres 
lokale bibliotek.

Vi tilbyder også højtlæsninger ud af huset, dvs. hvis I er en instituti-
on, som ikke har mulighed for at komme på biblioteket, kan vi bookes 
til at komme på besøg hos jer (dette kan kun foregå i et omfang som 
vores tid tillader). 

Allerede fastlagte højtlæsninger:

Grenaa Bibliotek
Onsdag d. 18.01. kl. 10.00 
Onsdag d. 22.02. kl. 10.00
Onsdag d. 08.03. kl. 10.00

Ørum Bibliotek
Tirsdag d. 17.01. kl. 10.00   
Tirsdag d. 21.02. kl. 10.00 
Tirsdag d. 07.03. kl. 10.00 

3-6 år

Auning Bibliotek
Tirsdag d. 17.01. kl. 10.00   
Tirsdag d. 21.02. kl. 10.00 
Tirsdag d. 07.03. kl. 10.00 

Ørsted Bibliotek
Onsdag d. 18.01. kl. 10.00 
Onsdag d. 22.02. kl. 10.00
Onsdag d. 08.03. kl. 10.00



4-6 år

Bogvogter
 - for de ældste børnehavebørn

Ved hjælp af syltetøjsmad, farveblyanter, ødelagte bøger m.m. kom-
mer børnebibliotekaren galt afsted og får brug for børnenes hjælp, så 
hun får lært at behandle bøgerne pænt.

De børn, som deltager i bogvogterkurset bliver udnævnt til bogvogte-
re og får et flot diplom.

Formål: Med bogvogterkurset ønsker vi at give børnene lyst til at bru-
ge bøgerne med nysgerrighed og respekt. Samtidig lærer børnene at 
passe godt på bøgerne – uden løftede pegefingre.

Målgruppe: 4 – 6 år

Varighed: ca. 30 minutter

Hvor og hvornår: Kurserne foregår på det lokale bibliotek, hvis I af 
praktiske grunde ikke kan besøge biblioteket vil vi, i det omfang det 
kan lade sig gøre, afholde kurset hos jer. Kontakt et af de fire biblio-
teker, i god tid inden I ønsker et kursus. Vi har et begrænset antal kur-
ser. Kan bookes i april til juni 2023.

Forberedelse: Tal gerne med børnene om at I får besøg fra -  eller skal 
besøge biblioteket og fortæl at børnene skal på ”kursus”.



Kend dit bibliotek
Måske er dette elevernes første besøg på biblioteket, derfor går vi 
sammen på opdagelse i biblioteket, og viser hvad man kan bruge 
biblioteket til, og hvad man kan låne med hjem. Bagefter læser vi en 
spændende historie (kun op til 3. klasse), og til sidst opretter vi låner-
kort.

Formål: Biblioteksbesøget har til formål at give eleverne indblik i de 
mange materialer biblioteket stiller til rådighed og lyst til at udforske 
dem. Eleverne får desuden viden om bibliotekets regler for lån og de 
får samtidig sat ansigt på nogle af bibliotekarerne.

Fokus fra fælles mål: 
- At eleverne selv kan vælge bøger til frilæsning ud fra tekstens svær-
hedsgrad og indhold
- At eleverne får gode oplevelser med litteratur
- At eleverne lærer biblioteket at kende som kulturinstitution
- At eleverne selv kan finde frem til bøgernes placering på biblioteket.

Målgruppe: 0.-9. klasse. En klasse ad gangen med minimum 1 lærer

Varighed: Besøget varer ca. 1 time. I er velkomne til at blive længere 
for at lege, læse eller spise madpakker

Tidspunkt: Aftales med biblioteket i god tid.

Forberedelse: Tal gerne med ele-
verne om, hvad et bibliotek er og 
hvordan man benytter det. Hvis 
børnene skal have et lånerkort skal 
de medbringe blanketten fra mid-
tersiderne udfyldt af forældrene.

0.-10
. klasse



0. - 10. klasse

Booktalks 

For at bevare, udvikle og styrke elevernes læselyst, skal de præsente-
res for et inspirerende og varieret udbud af bøger. Dette gælder både 
fag- og skønlitteratur.

Vi tilpasser vores booktalks til elevernes læseniveau og klassetrin. 
Hvis I ønsker en booktalk indenfor et specielt emne/tema vil vi, i sam-
arbejde med jer, forsøge at imødekomme det.

Alternativt møder vi op med en stor stak spændende, sjove, uhyggeli-
ge, tankevækkende bøger og giver eleverne en læselyst-indsprøjtning.

Fokus fra fælles mål:
- At eleverne selv kan vælge bøger til frilæsning ud fra tekstens svær-   
   hedsgrad og indhold
- At eleverne får gode oplevelser med litteratur
- At eleverne lærer biblioteket at kende som kulturinstitution

Målgruppe: 0. – 9. klasse. En klasse 
af gangen med minimum 1 lærer.

Varighed: 45 minutter

Tidspunkt: Aftales med biblioteket i 
god tid

Forberedelse: Tal gerne med elever-
ne om, hvorfor I skal besøge bibliote-
ket. Hvis eleverne skal have et låner-
kort skal de medbringe blanketten fra 
midtersiderne udfyldt af forældrene 
+ medbringe eget sundhedskort.







Bibliobitterne

Lær biblioteket at kende med Bibliobitterne!

Vi inviterer alle 3. klasser til en helt ny Augmented Reality-oplevelse i 
biblioteket. Med den helt nye app ’Bibliobitterne’, kommer eleverne på 
skattejagt rundt i biblioteket, når de skal hjælpe med at finde biblio-
bitterne og løse opgaver for dem.  

Som det allerførste møder eleverne bibliobitterne i den tilhørende 
historie af Thomas Brunstrøm, som klassen allerede hjemmefra kan 
se Brunstrøm læse højt (eller selv læse højt). 

Herefter kommer klassen på biblioteket, hvor de i grupper skal fin-
de ud af, hvor Bibliobitterne gemmer sig. Således introduceres de til 
forskellige genrer og områder i biblioteket, ved på egen hånd (gennem 
app’en), bevæger sig rundt på biblioteket i jagten på bibliobitterne.

Målgruppe: 3. klasse

Varighed: Forløbet tager ca. 90 min. 

Hvor og hvornår: Bibliobitterne kan 
bookes på alle fire afdelinger i fra 
marts til maj 2023. Kontakt din lo-
kale afdeling i god tid, så finder vi et 
tidspunkt som passer jer og os.

Forberedelse: Se video eller læs 
historien medmindre vi aftaler at det 
skal ske på biblioteket.

3. klasse





4. - 6. klasse

Forfatterforedrag for mellemtrinnet 
Forfatteren Salina Schjødt 
Larsen kommer og fortæller 
om GHOST, Skjold og resten 
af superheltene fra De unge 
helte-universet.

Salina Schjødt Larsen udgav 
sin første børnebog i 2014 
- og siden da har hun skre-
vet over 70 bøger! I foråret 
2022 kommer hun til Nord-
djurs og fortæller nogen af 
sine mest populære bogse-
rier: ”De unge helte”-serien, 
som hun har skrevet sam-
men med sin hustru Nicole 
Boyle Rødtnes. 

Universet er fyldt med action, superskurke, mystik og heltegerninger. 
Så hvis din klasse er vild med superhelte, er det her et foredrag, du 
ikke må gå glip af. 

Målgruppe: 4.-6. klasse 

Hvor og hvornår: 

Grenaa Bibliotek: Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 10.30 og igen kl. 12.30 

Ørum Bibliotek: Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 8.30

Auning Bibliotek: Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 10.30 

Ørsted Bibliotek: Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 12.30



6. klasse

Smart Parat Svar
Er din kommende 6. klasse Danmarks klogeste? Det har du nu chan-
cen for at finde ud af, og samtidig quizzer dine elever sig til nysgerrig-
hed, læselyst, paratviden og sammenhold. 

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse. 
Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og lan-
dets børnebiblioteker 

Idéen med quizzen er, at ”Den gode læser” sættes i spil som en rol-
lemodel, der har slået ørene ud for den videns- og oplevelsesrigdom, 
der er i bøgernes verden. Deltagerne skal være attraktive rollemodel-
ler for deres jævnaldrende. Det er sejt at læse, at vide noget, at være 
”smart” på øverste etage!

Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som faglittera-
tur. Der medtages desuden andre emner, hvor man kan vise, man er 
ekspert. Det kan f.eks. være politik, spil eller sport. Det overordnede 
mål med projektet er således at fremme og fastholde større børns 
læselyst i et bredt perspektiv, men også at vise, at det er sejt at være 
ekspert på et område.

Målgruppe: 6. klasse. 

Hvor: Auning Bibliotek 

Varighed: Det meste af 
dagen, hvis holdet går hele 
vejen.

Tidspunkt: Onsdag 
d. 7. december 2022

Forberedelse: Den tilmeldte klasse skal vælge sit eksperthold på 5 
elever, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de 
rigtige svar.



Sigt og søg rigtigt 
Vi udvider de ældste elevers informationssøgningskompetencer og 
fortæller hvad god informationssøgning er, og hvordan man bruger 
information. Vi introducerer eleverne for både det fysiske og det digi-
tale bibliotek og de mange muligheder, der er. 

Formål: Biblioteksorienteringen har til formål at give eleverne indblik 
i søgeteknik (søgeteknik, søgeord, synonymer, afgrænsning mm.), kil-
dekritik samt de online ressourcer, som biblioteket stiller til rådighed.
Eleverne kan efter forløbet foretage emnesøgninger på relevante 
hjemmesider og i bibliotekets database. Eleverne har opnået viden 
om at komme fra et problem til information og materialer.

Fokus fra fælles mål: 
- At eleverne kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøg-
ning
- At eleverne får kendskab til bibliotekets tilbud
- At eleverne søger og finder relevant materiale til deres egen opgave

Målgruppe: 7. - 10. klasse. En 
klasse ad gangen med minimum 
1 lærer 

Varighed: Besøget varer 1,5 -2 
timer. I er velkomne til at blive 
længere.

Tidspunkt: Kontakt dit lokale 
bibliotek lige så snart opgave-
tidspunktet kendes og mindst 
en måned i forvejen. Det overordnede opgaveemne meldes ud ved 
tilmelding. 

Forberedelse: Det er en stor fordel, hvis eleverne allerede har en de-
finition af deres emne klar til den kommende opgave. Eleverne kan få 
lånerkort, hvis de medbringer blanketten fra midtersiderne udfyldt af 
forældrene.

7. - 10
. klasse



Emnekasser
Bestil en kasse med bøger, inden for et bestemt tema eller emne. 
Bibliotekaren sammensætter kassen ud fra institutionens ønsker til 
indhold og omfang.

Institutionen sørger selv for at hente og aflevere bøgerne, som bestil-
les på biblioteket senest 14 dage før ønsket afhentning. 

Emnekasser kan lånes i 3 måneder. Tilbydes alle fra dagpleje fra sko-
le.

Bogdepoter
Bestil et bogdepot til jeres dagpleje eller institution (0-6 årige) ved 
at skrive til jeres lokale børnebibliotekar. Ved bestilling til børnehaver 
og vuggestuer, skal I angive aldersgruppe og ønsket antal titler fx ”75 
bøger til 3-6 årige”. Ved bestilling til dagplejen bestiller I poser med 
10 pegebøger i, så her skal I angive, hvor mange poser, I ønsker. 

Institutionen/dagplejen sørger selv for at hente og aflevere bøgerne, 
som bestilles på biblioteket senest 14 dage før ønsket afhentning. 

Bogdepoter kan lånes i 3 måneder.

Din idé!
Vi vil meget gerne høre jeres ideer 
til fremtidige tilbud, projekter og 
samarbejder. 

Så tøv endelig ikke med at 
kontakte os, så vi kan tage en snak 
om det.

0 - 16 år
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