
Ikast-Brande Biblioteks katalog 
med ideer til samarbejde 

skoleåret 2021-2022 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se… 
hvad vi kan… 
gøre sammen… 

 
Skoler og biblioteker… 



 

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Biblioteks skolekatalog 

skoleåret 2021-2022 
 

 

Kære undervisere 

Ikast-Brande Bibliotek glæder sig til at samarbejde med jer 

 

Skolekatalogets tilbud har fokus på at: 

• understøtte og stimulere elevernes læselyst. 

• orientere om bibliotekets muligheder: fysisk og digitalt. Både til 
undervisning og fritid. 

• lære eleverne at forholde sig kritisk til informationsjunglen – både 
fysisk og digitalt. 

• understøtte skolernes læringsmål 

 

Andre samarbejdstilbud: Kontakt os, når I har brug for: 

• Materialer til opgaver, læsetræning/emneuger o. a. – Vi bestiller 
det ønskede antal materialer – også gerne fra andre kommuners 
biblioteker. 

• Rum og plads til div. udstillinger af børnenes/elevernes arbejder/pro- 
dukter. Vi sørger for opslagstavler, evt. montre og PR i relation hertil 

• Undervisning/studiebesøg på biblioteket: Her findes alle relevante 
materialer, digitale ressourcer og faglig hjælp, – og tag bare 
madpakken med 

• Book en bibliotekar: Har eleverne brug for særlig hjælp til 
opgaver/projekter sætter en bibliotekar ekstra tid af til at hjælpe 
eleven – Ring og aftal en tid 

• Formidling/facilitering af div. aktiviteter for skolerne – f. eks 
”Forskningens døgn”. Biblioteket booker en gratis forsker i 
samarbejde med skolerne og sørger for alt det praktiske (bl.a. 
reservering af bibliotekets sal, opsætning af IT-udstyr) 



 

 

 

 

Indholdsfortegnelse: 

Skoleåret 2021-2022 

Indskolingen: 0. – 3. klasse 
August – juni Lær dit bibliotek at kende  

 A:  I fodsporet af: Astrid Lindgren eller anden forfatter» . . . . . . . . .   4 
 B: Oplevelse og nærvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 
 C: Med bogstaver og ordlege.......................................................... 6 

15. November Morgengry: Nordisk Litteratur-uge. Højtlæsning af årets udvalgte bog....  7 
 

 

Mellemtrin: 4. – 6. klasse 
August – juni Find svarene til din opgave ......................................................................... 8 

August – juni Gå på opdagelse i bibliotekets mange muligheder: 
både til fritid og skolebrug .......................................................................... 9 

   August - juni      Smag på en bog – bordet er dækket ........................................................ 10 

   August – juni      Forunderlige finurlige fagbøger .................................................................... 11 
   Okt-nov             Hvem vil være litterær 5. klasse ............................................................... 12 

Dec. – feb. Smart – parat –svar 6. klasse ..................................................... 13 
 

 

Udskolingen: 7. – 10. klasse 
August – juni Hjælp til din opgave ................................................................. 14 

August – juni Ideer til din næste læsning ........................................................ 15 

August – juni Vær en god kammerat – også når du er online .................................. 16 

Januar – marts  Stormester i oplæsning – 7. klasse .................................................. 17 

 

Yderligere informationer 

Sted: Som udgangspunkt afholdes aktiviteterne på det lokale bibliotek. Dog kan 

de fleste aktiviteter også finde sted på skolen, efter aftale.  
 

Varighed 

og åbningstid: 1 – 2 undervisningslektioner – besøg kan også finde sted uden for bibliotekets 
betjente åbningstid – ring og aftal en tid 

 

Forberedelse: Biblioteksbesøg aftales mellem lærer og bibliotekar et par uger inden ønsket 
dato. Alt foregår i samarbejde med underviserne, og ønsker vedr. besøgets 
indhold og karakter afstemmes inden besøget. Det anbefales, at der tages 
udgangspunkt i elevernes aktuelle situation og behov. 

 

Kontakt Ikast-Brande Bibliotek i god tid med jeres ønsker, så hjælper vi 

Ikast Bibliotek: Kim Kaulbach – mail: kikau@ikast-brande.dk 

Brande Bibliotek: Lisbeth Bjørn Hansen – mail: lbhan@ikast-brande.dk 

mailto:kikau@ikast-brande.dk
mailto:lbhan@ikast-brande.dk


 
 

Lær dit bibliotek at kende 

I sporet af: Astrid Lindgren, 
H. C. Andersen eller andre 

 

 
 
 

Vi går på opdagelse i bibliotekets 
tilbud og viser muligheder for 
både leg og læring 

Eleverne udfordres i sjove aktiviteter: Via leg, 
fortællinger, ordgåder, fysiske opgaver etc. 

 
At eleverne 

får kendskab 

til bibliotekets 
muligheder – både 

til oplevelse 
og læring 

 

 

 

 

Der kræves ingen forberedelse til 
denne aktivitet 

 

Varighed: 1 eller 2 undervisningslektioner 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 
mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Indskolingen 
0. – 3. klasse 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 

 

Lær dit bibliotek at kende 

Oplevelse og nærvær 
 

 

 

 

Vi går på opdagelse i bibliotekets 
tilbud og viser muligheder for både 
leg og læring 

Via afstressende øvelser opnår eleverne 
nærvær og koncentration. 

 

Vi læser historier, og vi taler om fantasi. 
 

 
 

 

 

Der kræves ingen forberedelse til 
denne aktivitet 

 

Varighed: 1 eller 2 undervisningslektioner 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 

Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7  
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 

Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Indskolingen 
0. – 3. klasse 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 

 

Lær dit bibliotek at kende 

Med bogstaver 
og ordlege 

 

 

 

Vi går på opdagelse i bibliotekets 
tilbud og viser muligheder for både 
leg og læring 

Eleverne leger sproglege og får forskellige ord- 
opgaver. 

 

 
 

 

 

 

Der kræves ingen 
forberedelse til denne 
aktivitet 

 

Varighed: 1 eller 2 
undervisningslektioner 

 

 
 

 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 

Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
Ole Bendixvej 7   
 7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 
mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Indskolingen 
0. – 3. klasse 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


  
 

Mandag 15. november kl. 8.45 

Morgengry 
På Ikast, Brande og Nørre-Snede Bibliotek 

 

 

 

I stearinlysenes skær læser vi en 
historie fra årets udvalgte bog. 

 

„Nordisk Litteraturuge“ er et årligt 
initiativ, hvor den samme nordiske 
historie præcis kl. 9:00 læses højt for 
tusindvis af børn over alt i de nordiske 
og baltiske lande. 

 
 
 

Læs mere om ”Den nordiske litteratur- 
uge”: www.nordisklitteratur.org/da 

 
 

 
 

 
 

Varighed: ca. 1 
undervisningslektion 

 
Sted: Ikast, Brande og 
Nørre Snede Bibliotek 

 

Der kræves ingen forberedelse 
til denne aktivitet 

 
 

 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O. Bendixvej 7 
 7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
 

Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 
mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Indskolingen 
0. – 3. klasse 

http://www.nordisklitteratur.org/da
mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


Mellemtrin 
4. – 6. klasse 

 

 

 

 

Find svarene 
til din opgave 

 

 

 

 

 

Vi hjælper med at finde de rigtige 
informationer – både i selve 
biblioteket og på Nettet. 

Vi guider dig til at forholde dig kritisk til de svar, 
du finder. Gerne med udgangspunkt i aktuel 
opgaveskrivning 

 

 

 

Der kræves ingen forberedelse 
til denne aktivitet. Der 
tages gerne udgangspunkt i 
elevernes aktuelle behov. 

 

Varighed: 1 eller 2 
undervisningslektioner 

 

 

 

 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


Mellemtrin 
4. – 6. klasse 

 

 

 

Gå på opdagelse i 
bibliotekets mange 
muligheder 

 

 

 

Eleverne præsenteres for 
bibliotekets muligheder: både 
til fritid og skolebrug 

Besøget kan suppleres med skattejagt, QR-koder, 
fysiske aktiviteter, gåder og leg – alt efter ønske 
fra underviserne. 

 

 

 

 

Der kræves ingen forberedelse 
til denne aktivitet. Der 
tages gerne udgangspunkt i 
elevernes aktuelle behov. 

 

Varighed: 1 eller 2 
undervisningslektioner 

 

 
 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 

Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 

Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


Mellemtrin 
4. – 6. klasse 

 

 

 

Smag på en bog 
- Bordet er dækket- 

 
 

 
 

 

 
 

Eleverne præsenteres for 
bøger, som de skal  
«smage på» -  
De lærer metoder til at 
udvælge bøger, vurdere dem 
og anbefale dem til 
kammeraterne 

 

 

 

 

Der kræves ingen forberedelse 
til denne aktivitet. Der 
tages gerne udgangspunkt i 
elevernes aktuelle interesser. 

 

Varighed: 1 - 2 
undervisningslektioner 

 

 
 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 

Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 

Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 
 

  Forunderlige finurlige fagbøger  
 
  Faglitteratur kan også skabe læseglæde 

 

 

 

     Målet er at åbne fagbøger på en sjov måde  

 
 
Eleverne får en introduktion til fagbøger. 
 
Efterfølgende udvælges de ønskede fagbøger 
og eleverne forbereder at fortælle de andre i 
klassen om 3-5 sjove, interessante, 
uventede informationer i deres valgte 
fagbøger.  

 
 

       

  Der kræves ingen forberedelse . 
 
     Varighed: 2 lektioner 

 
 

 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 

Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
 

Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 

Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Mellemtrin 
  

MÅL 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 
 

„Hvem vil være litterær?” 
Klar, parat, læs !! 
– nervepirrende litteraturquiz for 5. klasse 

 

 

 

Skal din 5. klasse være med i 2021? 
Der dystes på viden i 12 aktuelle og spændende                bøger, som de efterfølgende 
skal quizze i - ud fra samme princip som TV quizzen: ”Hvem vil være 
millionær?” 
Forberedelsen til konkurrencen foregår på egen skole, semifinalen på Ikast- 
Brande Bibliotek og den store finale afholdes på Dokk1, Århus Bibliotek 

 

Deadlines og datoer: 

 
Senest 1. sep.: Sidste frist for tilmelding af klasser til Ikast-Brande Bibliotek.  

 
Herefter foregår på de enkelte skoler: Forberedelse/læsning af bøgerne og  
skolens lokale del af konkurrencen. 
 

• 28. okt.:  Lokal finale afholdes på Ikast-Brande Bibliotek 

• 16.-18. nov:  Semifinaler afvikles på Dokk1. 

• 25. nov : Finale afvikles på Dokk1 i forbindelse med børnelitteraturfestivalen ALBUS 

 

 

 

 

Varighed: 1-2 timer 
 

 

 
 

 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
 

 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 

Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Mellemtrin 
  

MÅL 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 

Mellemtrin 
6. klasse 

 

 

 

 

 

 

 

„Smart Parat Svar” 
– en landsdækkende quiz for børn i 6. klasse 

 
 

 

 

Klassens 5 elever dyster mod andre 6. klasser  

 
Grundlaget for quizzen, er paratviden om mange emner. 

 
Deadlines og datoer: 

Skolernes tilmeldingsfrist for deltagelse er  

onsdag den 22. september 2021 

      1. dec.: Lokal finale afholdes på Ikast-Brande Bibliotek 

      12. jan 2022: Regional runde: Vinderen herfra kvalificerer sig til den endelige finale 

2. feb 2022:  Landsfinale. 

 

 

 

Se video fra finalen 2020 på YouTube: www.youtube.com/watch?v=gyVwTGlkJuA 

Læs mere på www.smartparatsvar.dk 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
 
Ikast 

Kim Kaulbach, 

Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=gyVwTGlkJuA
http://www.smartparatsvar.dk/
mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 
 

Hjælp til 
opgaveskrivning 

 
 
 
 

At kvalificere eleverne 
til at arbejde systematisk 

med deres opgaver 
 

 

 
 

Vi giver tips og tricks til målrettet 
informationssøgning 
– og hjælper eleverne med at forholde sig 

kritisk til det materiale, de finder 

Både fysiske materialer og på nettet 

Gerne med udgangspunkt i aktuel 
opgaveskrivning 

 
 

 
At eleverne opnår viden 
om kildekritiske metoder 
og kan udføre målrettet 
informationssøgning 

 

 

 

 
 

Der kræves ingen 
forberedelse til denne 
aktivitet. 

 

Varighed: 1 eller 2 
undervisningslektioner 

 

 

 
 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 

 
Ikast 

Kim Kaulbach, 

Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Udskolingen 
7. – 10. klasse 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 
 

Ideer til din næste læsning 
 

 
 

 

Din bogpusher på biblioteket 
hjælper dig med at finde de 
rigtigt gode bøger 

Vi inspirerer til gode læseoplevelser og 
fortæller om spændende og hotte bøger- 
både de fysiske bøger, og materialer fra 
E-reolen og Filmstriben – Inden for alle 
genrer og sværhedsgrader. 

 

 

 
 

 
 
 

Der tages særlige hensyn 
til klassens interesser og 
læseniveau. 

 

Varighed: 1 eller 2 
undervisningslektioner 

 
 

At motivere læselysten – 
styrke læsefærdigheder 
og sproglig udvikling 

 

 

 
 

 

 

Kontakt 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 

Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

 
 
Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

 

Udskolingen 
7. – 10. klasse 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


 
 

 

 

 

Stormester i oplæsning 

Er du den bedste oplæser? 
 

 

 
 

                   Læsekonkurrence for 7. klasse: 
-læs højt, bliv en vinder og giv andre en oplevelse med en god 
historie 
 

Senest d. 13. januar 2022: Tilmelding af klasser til Ikast-Brande Bibliotek 
 

1. runde: På skolerne 

7. klasserne konkurrerer. Teksten til oplæsning, vælges af biblioteket. 
Der kan vælges mellem 3 tekster. Oplæsningen må tage max 5 
minutter inkl. en præsentation af bogen. 
 

2. runde: På biblioteket 

      10. marts: Lokal konkurrence 

17. marts: Finale på biblioteket, hvor Stormesteren i oplæsning kåres, og 
alle klassekammeraterne bakker op.  
(Gennemføres kun ved minimum 4 tilmeldte) 

 
 

 

 

 

 

Tilmelding og evt. yderligere information: 
 

Seneste tilmelding til 
Brande 

Lisbeth Bjørn Hansen, 
Koordinator for Ikast-Brande 
Børnebibliotek 
O Bendixvej 7 
7330 Brande 
Tlf: 99603428 
mail: lbhan@ikast-brande.dk 

Ikast 

Kim Kaulbach, 
Børnebibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605140 

mail: kikau@ikast-brande.dk 

konkurrencen sker til 
Ikast-Brande Bibliotek 
d. 13. januar 2022. 

 

Udskolingen 
7. klasse 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk


Side  
                                                                                                                                                          
Side 14  

 
 

 

 

 

Vær en god kammerat 
– også på de sociale medier 
Og husk du efterlader spor overalt på Nettet 

 
 

 

Vi fortæller om, hvordan du holder 
en god stil, og hvordan du undgår de 
værste fælder – når du er online 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Der kræves ingen forberedelse 
til denne aktivitet 

 

Varighed: 1 eller 2 
undervisningslektioner 

 
 

 

 
 

 

Kontakt 
Ikast Bibliotek 
Benoit Petit, 
bibliotekar 
Grønnegade 25 
7430 Ikast 
Tlf: 99605137 

mail: bepet@ikast-brande.dk 

 

Udskolingen 
8., 9. og 10. klasse 

mailto:bepet@ikast-brande.dk


Ved du, at vi også kan... 
 
 

 

 
 

 

tilpasse skole- 

katalogets aktiviteter 

til jeres ønsker 
og behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os – så træffer vi en aftale, der lige passer akkurat til jeres ønsker og behov. 
 

Ikast-Brande Bibliotek 

Koordinator for børnebiblioteket 
Lisbeth Bjørn Hansen 
Tlf: 99603428 
Mail: lbhan@ikast-brande.dk 

Børnebibliotekar 
Kim Kaulbach 
Tlf: 99605140 
Mail: kikau@ikast-brande.dk 

mailto:lbhan@ikast-brande.dk
mailto:kikau@ikast-brande.dk

