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Henvend jer til børnebibliotekar:
Hanne Dica Trøstrup, htr@aabenraa.dk
 
Gerne 1-2 måneder før.

OM MENUKORTET

Aabenraa Bibliotekerne tilbyder en række målrettede aktiviteter til sko-
lerne. 
Forenklede Fælles Mål er tænkt ind i alle tilbud.

Vi har sat tid på hvert tilbud, så det passer til programmet. 
Husk at afsætte god tid til besøget, til at hygge og evt. spise madpakken 
på biblioteket. 

Se også vores tilbud på www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune

Booking af en aktivitet skal ske senest en måned før ønsket besøg.
Booking foregår efter først-til-mølle princippet.

OBS: Vi er fleksible i forhold til startttidspunktet. Sig til, hvis det skal 
justeres ift. jeres bus eller ringetider.

Du kan booke skoletilbuddene på 
www.aabenraabib.dk/menukort-skoletilbud

Web: www.aabenraabib.dk
Telefon: 73 76 80 80
Email: aabenraabib@aabenraa.dk
Facebook.com/aabenraabibliotekerne
Instagram: aabenraabibliotekerne

Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa
Bov Bibliotek, Bovvej 4, 6330 Padborg
Felsted Bibliotek, Gråstenvej 12, 6200 Aabenraa
Rødekro Bibliotek, Vestergade 20, 6230 Rødekro
Tinglev Bibliotek, Tinglev Midt, 6360 Tinglev

Aa

be
nraa Bibliotekernes

M
ENUK    RT



INDSKOLING 
0 – 3. KLASSE
Biblioteksbesøg med skattejagt
Lær dit bibliotek at kende på en sjov måde ved at gå på skattejagt mellem bogreo-
lerne. 
Fællesmål: Dansk, bevægelse, biblioteksbrug, omverdensforståelse, samarbejde og 
sociale kompetencer.
Hvornår: Uge 39: Tirsdag-onsdag kl. 9-10
Uge 11: Onsdag-torsdag kl. 9-10
Hvor: På bibliotekerne

Vi springer sproget frem på engelsk
Dyk ned i vores interaktive spil på Wizefloor eller Hopspots, og tag på rejse med 
sprogkufferten i engelsk.
Vi sætter sproget i spil fysisk og digitalt.
Fællesmål: Dansk, engelsk, bevægelse.
Sprogudvikling, samarbejde og sociale kompetencer.
Hvornår: Uge 17: Onsdag-fredag kl 9-10
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne

Vi springer sproget frem på tysk
Dyk ned i vores interaktive spil på Wizefloor eller Hopspots og tag på rejse med 
sprogkufferten i tysk.
Vi sætter sproget i spil fysisk og digitalt.
Fællesmål: Dansk, tysk, bevægelse, sprogudvikling, samarbejde og sociale 
kompetencer.
Hvornår: Uge 21: mandag-onsdag kl. 9-10
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne 

Biblioteksbesøg med højtlæsning eller booktalk
Vi læser rim og remser, eventyr og historier. Eller fortæller om nye spændende bø-
ger til indskolingen. Fortæl os, hvad I har brug for.
Fællesmål: Dansk lytteforståelse og sproglig bevidsthed.
Hvornår: Uge 40: Tirsdag-onsdag kl. 9-10 
Uge 19: Mandag-onsdag kl 9-10
Hvor: På bibliotekerne

LEGO robotter og programmering 
Gør natur- og teknologiprojekter levende med LEGO WeDo 2.0. Vi bygger simple 
robotter og lærer programmering.
Fællesmål: Matematik, natur/teknik, modellering,  programmering, hverdagssitua-
tioner. 
Hvornår: Uge 36: Tirsdag-torsdag, kl. 9-10.30
Uge 38: Mandag-tirsdag kl. 9-10.30
Uge 10: Tirsdag-torsdag kl. 9-10.30
Uge 22: Tirsdag-torsdag kl. 9-10.30
Hvor: Jeres skole

Sociale medier
Vi snakker om, hvad der er godt at vide, når man får sin første mobil. Hvordan skri-
ver vi til hinanden på de sociale medier, og må man dele billeder af hinanden?
Fællesmål: Dansk, It og kommunikation.
Hvornår: Uge 2: Onsdag-torsdag kl. 9-10
Uge 3: Mandag-tirsdag kl. 9-10
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne

Fart på sproget
Vi sætter gang i sproget med leg og bevægelse bl.a. på vores interaktive HopSpots.
Fællesmål: Dansk, bevægelse, sproglig bevidsthed, kropslige læringsstile, samar-
bejde og sociale kompetencer.
Hvornår: Uge 13: Onsdag-torsdag kl. 9-10
Uge 14: Tirsdag-onsdag kl. 9-10
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne

UDSKOLING
7. – 9. klasse
Vi vil rigtig gerne komme med et godt tilbud til jer
Fortæl os hvad i har brug for 

Vi kan bl.a.
Booktalk om de nyeste bøger til udskolingen og komme  med inspiration til læselysten

Makerspace
Robotter, 3D print mm

Sikker internet – identitetstyveri, digital mobning, billeddeling

Førstehjælp til opgaveskrivning
Hjælpe med at finde litteratur til opgaver, kildekritik

Brug også gerne biblioteket til en studiedag evt. kombineret med et af vores tilbud

Eller noget helt andet!
Vi sammensætter gerne et forslag til jer

Henvend jer til børnebibliotekar:
Hanne Dica Trøstrup, htr@aabenraa.dk

MELLEMTRINNET
4. – 6. KLASSE
Børnenes favoritter - Orlaprisen
Vi præsenterer de nominerede bøger til Orlaprisen og kommer med inspiration til 
større læselyst. 
Fællesmål: Dansk, IT & medier.
Læselyst, inspiration, inferens, kendskab til Orlaprisen.
Hvornår: Uge 45: Tirsdag-onsdag kl. 09-10
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne

Makerspace – robotter og programmering 
Vi bygger robotter og lærer at programmere. Der er mulighed for at afprøve for-
skellige robotter og styresystemer. Kan tilpasses efter jeres behov.
Fællesmål: Matematik, natur/teknik, modellering, programmering, 21. century skills 
Hvornår: Uge 43: Mandag og torsdag kl. 9-10.30
Uge 46: Torsdag kl. 9-10.30
Uge 47: Mandag kl. 9-10.30
Uge 4: Mandag og torsdag kl. 9-10.30
Uge 5: Mandag og torsdag kl. 9-10.30
Hvor: Jeres skole

Smart Parat Svar for 6. klasser
Har du den klogeste klasse? Kan I samarbejde? Så deltag i vidensquizzen, og test 
dine elevers paratviden.
Fællesmål: Dansk, idræt, paratviden, konkurrence.
Varighed: 1½-3 timer.
Hvornår: Uge 49: Onsdag den 4. december 2019
OBS!: Tilmeldingsfrist den 25. september.2019
Hvor: Aabenraa Bibliotek

Sikker Internet
Vi snakker om, hvordan man undgår at komme galt afsted, når man er på nettet. 
Biblioteket hjælper med gode tips og viser gode hjemmesider med gode råd. Vi 
kommer vidt omkring emner såsom sociale medier, internetsikkerhed, identitetsty-
veri, digital mobning og deling af private billeder.
Fællesmål: IT & medier, digital dannelse.
Webetik, søgeteknikker.
Varighed: 1 time 
Hvornår: Uge 6: Mandag-fredag kl. 9-10
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne

Stormester i oplæsning for 5. klasser
Læs højt og bliv en vinder
Giv andre en oplevelse med en god historie. 
Find klassens repræsentant og få resten af klassen til at heppe.
Fællesmål: Dansk, højtlæsning, stemmetræning, konkurrence, præsentationsteknik. 
Hvornår: Torsdag den 19. marts 2020 kl. 11-12.30
OBS! Tilmeldingsfrist den 1.december 2019 (gennemføres kun ved minimum 4 
tilmeldte)
Hvor: Aabenraa Bibliotek

Booktalk med biblioteksintro
Vi sparker læselysten i gang med præsentation af nye, spændende bøger. Der er 
også mulighed for at lære biblioteket bedre at kende og oprette lånerkort.
Fællesmål: Dansk, Læselyst, inspiration, inferens.
Hvornår: Uge 24: Tirsdag-fredag kl. 9-10.30
Uge 25: Onsdag-fredag kl. 9-10.30
Varighed: 1½ time
Hvor: Jeres skole eller på bibliotekerne.
Kan også være booktalk uden bibintro og foregå på jeres skole

ØVRIGE TILBUD: 
Morgengry (for indskolingen)
Over hele Norden samles vi på samme tid for at læse højt af én bog i mor-
gengryet. Et samarbejde med Foreningen Norden
Mandag den 11. november kl. 9 på bibliotekerne
Tilmelding på www.aabenraabib.dk 

Læsedyst gi’r læselyst
Vær med i bibliotekernes læsekonkurrence, hvor hele familien sammen skal 
samle point ved at læse på forskellige måder. Det kan eksempelvis være at 
lave en hule og læse i den, læse i nattøj, lave mad sammen og læse opskrif-
ten osv.
Hold øje med bibliotekets hjemmeside i slutningen af januar. Konkurrencen 
varer hele februar måned. 

Vinterbogen
Skolekonkurrencen Vinterbogen handler om læselyst, om at inspirere andre 
og selv blive inspireret i hele februar måned.  
I Vinterbogen skal I derfor dele jeres læseoplevelser med hinanden. Det 
kan være et bookface, et billede der er inspireret af bogen, en tegning fra 
en scene i bogen eller noget helt fjerde. Det eneste I skal bruge for at være 
med er et læseskema, som klasselæreren skal udfylde og aflevere igen, når 
konkurrencen er slut.
Læs mere på www.biblo.dk 

Sommerbogen 
Læs bøger i din sommerferie, og anmeld dem på biblo.dk, og vær med i kon-
kurrencen om lækre præmier
Eller udfyld tre anmeldelser på biblioteket, og kom og hent en bogpræmie.
Læs mere på biblo.dk.


