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KÆRE LÆRERE 
på skolerne i Hjørring Kommune
På Hjørring Bibliotekerne har vi en lang række tilbud til jer. 
Vi tilbyder en bred vifte af undervisningsforløb, som retter sig mod mange fag og mange klassetrin.

Hjørring Bibliotekerne arbejder i særlig høj grad med understøttelsen af børn og unges læseglæde og læselyst og med at 
hjælpe eleverne i deres demokratiske dannelsesproces. Dette fokus afspejler sig i denne folders skoletilbud. Vi tilbyder 
f.eks. booktalks, fortællinger og læseoplevelser, og vi inviterer 5. klasserne på biblioteket efter lukketid, hvor det handler 
om at læse og fordybe sig i bøgerne. 
Som del af vores øgede fokus på demokratisk dannelse har vi styrket vores tilbud omkring digital opførsel, digitale fæl-
lesskaber og netetik. Forløbene omkring digital dannelse er til klassetrin på både mellemtrinnet og udskolingen. 

Alle vores tilbud er gratis for skoler og institutioner i Hjørring Kommune. 

Kontakt os, hvis I har spørgsmål til vores tilbud, eller ønsker der ikke står beskrevet i denne folder. Læs mere på vores 
hjemmeside www.hjbib.dk 

God læselyst og på gensyn!



3

INDHOLD
Indskolingen
0. - 3. KLASSE

Bogbingo ...........................................................................4

Bee-bots ...........................................................................4

Den mandige elg ...............................................................5

Eventyrfortælling .............................................................5

Besøg dit bibliotek: 3. klasse ...........................................6

Booktalk – spændende romaner .....................................6

Booktalk – fængende fagbøger ....................................... 7

Mundtlig fortælling ........................................................... 7

Sjov og ballade med rim og remser .................................8

Vinterbogen ......................................................................8

Mellemtrinnet
4. – 6. KLASSE

Booktalk – fængende fagbøger ....................................... 7

Mundtlig fortælling ........................................................... 7

Vinterbogen ......................................................................8

Booktalk – spændende romaner .....................................9

Besøg dit bibliotek: 5. klasse ...........................................9

Readathon ...................................................................... 10

Læseforældre .................................................................. 11

Introduktion til højskolesangbogen  ...............................12

Smart Parat Svar ..............................................................13

Hvem er du - digitalt  .......................................................14

Udskolingen
7. – 10. KLASSE

Mundtlig fortælling ........................................................... 7

Booktalk for unge ............................................................15

Krænker eller offer? ........................................................15

Klar til opgaven ................................................................16

Introduktion til informationssøgning ..............................17

Digital dannelse, modul 1 ................................................18

Digital dannelse, modul 2 ...............................................19

God læselyst og på gensyn!
Bibliotekar Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806



4

BOGBINGO
Paratviden om de kendte 
figurer fra børnelitteraturen
Vi spiller BogBingo med alle de kendte figurer fra littera-
turen. Der er små præmier til vinderne.

MÅLGRUPPE: 
0., 1. klasse. 
Velegnet til specialklasser. 

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
30 min.

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå 
eller på skolen

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Kommunikation

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne kan efter forløbet udpege centrale figurer inden 
for børnelitteraturen og har fået trænet deres paratviden 
inden for emnet.

Kontaktperson:
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806

 INDSKOLINGEN - 0.-3 KLASSE

 BEE-BOTS
Kodning for de yngste
På Hjørring Bibliotek eller i klassen fortæller en bibliotekar 
kort om, hvordan vi kan bruge robotter i dagligdagen, og 
Bee-Bot-robotten præsenteres. Eleverne inddeles i små 
grupper og får lov til at kode Bee-Bots til at udføre og løse 
forskellige opgaver med tal, bogstaver, farver, former 
m.m. 

Målet er, at børnene i mødet med den lille robot lærer, 
hvad en computer er, og hvordan den virker. De får des-
uden en forståelse for, at det er vigtigt at give nemme, 
klare instruktioner, og at det ikke er lige meget, hvilken 
rækkefølge vi gør tingene i. Børnene samarbejder om 
opgavernes gennemførelse. 

MÅLGRUPPE: 
0.,1., 2. klasse. 
Velegnet til specialklasser. 

TIDSPUNKT: 
02.01.23 - 27.02.23

VARIGHED: 
1½ time

STED: 
Hjørring Bibliotek eller på skolen (kræver mere end ét klas-
seværelse)

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Natur/teknologi - Undersøgelse

FAG: 
It og medier, Natur/teknologi

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne opnår basal viden om og forståelse for simpel 
kodning. 

Kontaktperson: 
Gitte Larsen
gitte.larsen@hjoerring.dk
tlf: 72334817
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DEN MANDIGE ELG
Få en god og aktiv 
læseoplevelse
Vi vil, ved at blande fortælling, læsning og aktivitet, give 
eleverne en god læseoplevelse, inspirere eleverne og give 
dem lyst til at læse bøger.
Vi læser bogen ”Den mandige elg præsenterer: En elgtas-
tisk sommerferie”

MÅLGRUPPE: 
1., 2., 3. klasse. 
Velegnet til specialklasser. 

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
45 minutter

STED: 
Hjørring Bibliotek

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk – Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har fået en god læseoplevelse samt kendskab til 
YouTube-genren. 
Eleverne har oplevet, at bøgerne kan afstedkomme sjove 
aktiviteter.

Kontaktperson: 
Jette Galsøe Sørensen
jette.galsoee.soerensen@hjoerring.dk
tlf: 72334819

EVENTYRFORTÆLLING
Introduktion til eventyret 
som genre
Eleverne introduceres til eventyrgenren ved et besøg på 
Hjørring Bibliotek i marts måned, hvor biblioteket i forvejen 
har fokus på eventyr. Eleverne møder forskellige scenarier 
fra kendte og ukendte eventyr og får et indblik i, hvad et 
eventyr indeholder af litterære greb. 
Vi afslutter forløbet med en klassisk eventyrfortælling. 

MÅLGRUPPE:
 0., 1., 2., 3. klasse

TIDSPUNKT: 
Marts (Mandag, tirsdag, torsdag, fredag)

VARIGHED:
1 time

STED: 
Hjørring Bibliotek

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning, Dansk - Lytning, Dansk - Fortolkning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har efter forløbet stiftet bekendtskab med even-
tyret som genre og kan udpege typiske sproglige træk og 
centrale elementer. 

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806
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BESØG DIT BIBLIOTEK (3. KL.)
Præsentation af bibliotekets tilbud
I april og maj inviteres eleverne på biblioteket for at høre om vores mange tilbud.
Introduktionen tager udgangspunkt i bibliotekets materialer og opstilling, og vi fortæller eleverne om diverse muligheder 
for fritidslæsning og aktivitetstilbud. 
Vi viser eleverne rundt, og de ser, hvordan materialerne lånes/afleveres og får udleveret nyt lånerkort.

BOOKTALK - SPÆNDENDE ROMANER
Inspiration til gode læseoplevelser
I et klasseoplæg præsenterer vi eleverne for nyere romaner til deres aldersgruppe og bøger i forskellige genrer. Efter 
oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål til børnebibliotekaren. Vi tilpasser gerne præsentationen efter klassens 
ønsker og elever.

MÅLGRUPPE: 
3. klasse

TIDSPUNKT: 
April og maj

VARIGHED: 
1 time

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken 
eller på skolen med let ændret koncept. 

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne kan efter forløbet finde og identificere forskellige 
materialetyper på biblioteket. 
Eleverne kan udvælge og låne materialer, der passer til 
deres læsefærdigheder og interesser.

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806
 

MÅLGRUPPE: 
3., 4., 5., 6. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
45 min.

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå 
eller på skolen med let ændret koncept. 

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har efter forløbet fået viden om gode læse-
oplevelser og inspiration til fremtidig selvstændig læsning. 
Eleverne har fået øget lyst til at læse i deres fritid.

Kontaktperson: 
Anders Thomsen
anders.thomsen@hjoerring.dk 
tlf: 72334816
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Foto: Hans Ravn

BOOKTALK - FÆNGENDE FAGBØGER
Tips 13 rigtige!
Hvilke spændende bøger har biblioteket på hylderne? I dette lidt alternative oplæg vil eleverne bliver præsenteret for de 
spændende fagbøger, der er på bibliotekets hylder.
Vi slutter af med en Tips 13, for at se om eleverne har fået et kendskab til bibliotekets mange fagbøger. 

MÅLGRUPPE: 
3., 4., 5., 6. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
45 minutter

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå 
eller på skolen med let ændret koncept. 

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har fået kendskab til bibliotekets samling af 
faglitteratur og tips til inspirerende læsning inden for 
deres interessefelt.

Kontaktperson: 
Anders Thomsen
anders.thomsen@hjoerring.dk 
tlf: 72334816

MUNDTLIG FORTÆLLING
Oplev mundtlig fortællekunst 
og levende formidling
Gennem fortælling præsenterer vi eleverne for en ander-
ledes tilgang til konkrete emner, som klassen har arbejdet 
med eller skal til at arbejde med. Det kan f.eks. være even-
tyr, vikingetiden, bibelhistorier, nordisk mytologi, myter og 
sagn, verdensmålene eller noget helt syvende.
Har I et konkret ønske, så kontakt Lone Due Bak.

MÅLGRUPPE: 
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
30 min.

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå 
eller på skolen

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Fortolkning, Dansk - Lytning, Historie - Historie-
brug, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger

FAG: 
Dansk, Historie, Kristendomskundskab

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne introduceres til den mundtlige fortællings mange 
elementer og opnår træning i at følge en fortælling. 
Eleverne har efter forløbet opnået viden om et konkret 
emne/tema/genre.

Kontaktperson: 
Lone Due Bak
lone.due.bak@hjoerring.dk 
tlf. 72334827 
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SJOV OG BALLADE MED RIM OG REMSER
Sproglege til de mindste
Med udgangspunkt i forskellige historier vil litteraturformidlere fortælle historier og inspirere til sproglege. Vi laver sjov 
med ord, der rimer eller får os til at grine!
Vi leger med sproget gennem rim, remser og bevægelse. 
Vi skruer op for musikken og rytmen og inddrager eleverne. 
Forløbet vil byde på en masse gode ideer fra børnebøger, som egner sig godt til at få børns sprog til at sprudle og udvide 
deres ordforråd. 

MÅLGRUPPE:
0., 1. klasse
Velegnet til specialklasser

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED:
 30 - 40 minutter

STED: 
Hjørring Bibliotek

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk – Læsning, Dansk – Fortolkning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne leger med sproget og får trænet deres ordforråd. 
Eleverne introduceres til rim og remser i børnelitteraturen. 

Kontaktperson: 
Lone Due Bak
lone.due.bak@hjoerring.dk 
tlf. 72334827 

VINTERBOGEN
Grundtanken bag Vinterbogen er at give klasserne 
mulighed for at arbejde konstruktivt med læsning som 
andet og mere end bare tekstlæsning. Der skal skabes 
læselyst med f.eks. booktrailers, anmeldelser, teater med 
mere. Vinterbogen er både en kampagne og en konkur-
rence, hvor hovedpræmierne er besøg af en forfatter eller 
illustrator.
Følg med på www.voresåbneskole.dk for tilmelding til 
spændende opstartstilbud mm.

MÅLGRUPPE: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. klasse

TIDSPUNKT: 
16.01.2023 – 10.02.2023

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken, Vrå eller 
på skolen

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Tilbuddet skal skabe læselyst og læseinteresse hos elev-
erne og udvikle deres læsefærdigheder. 
Kampagnen understøtter elevernes læseudvikling.

Kontaktperson: 
Maria Nørlund Marzban
maria.noerlund.marzban@hjoerring.dk 
Tlf. 72334845
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BESØG DIT BIBLIOTEK (5. KL.)
Lær bibliotekets materialer og digitale tilbud at kende
I et klasseoplæg introducerer vi eleverne til biblioteket med vægt på materialer og digitale tilbud målrettet klassetrinnet. 
Vi præsenterer eleverne for muligheder vedrørende fritidslæsning, opgaveskrivning, søgemuligheder og aktivitetstilbud. 
Eleverne får også en rundvisning i biblioteket. 

MELLEMTRINNET - 4.-6. KLASSE

MÅLGRUPPE:
 5. klasse

TIDSPUNKT: 
Oktober og november

VARIGHED: 
1½ time

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken 
eller på skolen med let ændret koncept

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne kan efter forløbet finde, identificere og låne ma-
terialer, som passer til deres læsefærdigheder og interess-
er samt benytte websites til opgaveløsning.

Kontaktperson:
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806
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READATHON
Læs med hele klassen! 
Biblioteket tilbyder at lægge rammer til en eftermiddag/aften i læsningens tegn. Readathon er et maraton for læsere, 
hvor det handler om at fordybe sig i bøgerne. Det handler om at læse alene, læse sammen, læse højt, hygge sig, quizze 
om bøger mm. Alt sammen noget som giver en anderledes og inspirerende tilgang til læsning. For eleverne er det des-
uden en særlig oplevelse at være på biblioteket efter lukketid. 

I fællesskab med klasselæreren planlægges indholdet for aftenen. 
Et kort planlægningsmøde skal derfor medregnes. 
Et begrænset antal klasser kan deltage. 

MÅLGRUPPE: 
5. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
4 timer

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har fået trænet deres evne til at fordybe sig i 
litteraturen. 
Elevernes læselyst har fået et boost, og de har fundet 
inspiration til fremtidig læsning. 

Kontaktperson:
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806
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LÆSEFORÆLDRE 
Materiale til oplæg på forældremøder

Ønsker du at klæde forældrene til børnene i din klasse godt på til at give børnene et boost af læselyst?
Så kan du benytte materialet “Læseforældre” på det næste forældremøde. Læseforældre er en PowerPoint-præsenta-
tion, der er udviklet til at du som lærer kan fremlægge det på et forældremøde. Det forklarer om vigtigheden af at læse 
og giver nogle ideer til, hvordan I kan skabe læselyst derhjemme. 
På https://www.laesesporet.dk/foraeldremoede-saadan-styrker-vi-5-klassernes-gode-laesevaner findes noter og 
PowerPoint-præsentation til forældremødet. Der er ekstra slides til individuelt indhold. Derudover finder du PR-materiale 
på hjemmesiden, som kan udleveres til forældrene.

MÅLGRUPPE: 
4., 5., 6. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
30 minutter

STED: 
På skolen

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Klassens forældre har fået viden om, hvordan man under-
støtter elevernes læselyst i hjemmet. 

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk 
tlf: 72334806
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INTRODUKTION TIL HØJSKOLESANGBOGEN
Fællesskab og sangtraditioner i Danmark
Hvorfor er vi så vilde med at synge sammen i Danmark? Hvad er det med den dér blå sangbog, og hvad handler san-
gene om? Gennem en introduktion til Højskolesangbogen og nogle udvalgte sange præsenteres eleverne for nogle af 
de mest elskede danske fællessange og deres historier. 

Vi synger et par af sangene og kan også tilbyde en workshop, hvor eleverne selv kan arbejde med at skrive et vers eller 
to til deres egen “Højskolesang”.

MÅLGRUPPE: 
4., 5., 6. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
1 time + evt. workshop

STED: 
Hjørring Bibliotek

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk – Læsning
Dansk – Fremstilling

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Formålet er at sætte fokus på kultur og fællesskab 
gennem fællessang. Højskolesangbogen repræsenterer 
mange emner og kan skabe afsæt for kendskab til såvel 
historie, samfundsfag, følelser og internationale forhold.

Kontaktperson: 
Lone Due Bak
lone.due.bak@hjoerring.dk 
tlf. 72334827 
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SMART PARAT SVAR
Paratvidensquiz for 6. klasse
Kommunens 6. klasser inviteres til landsdækkende konkurrence i paratviden. De deltagende klasser sammensætter 
et hold med 5 deltagere fra hver klasse, der supplerer hinanden og samarbejder om at finde de rigtige svar. Eleverne på 
holdet skal gå i samme klasse.

Kun et begrænset antal hold kan deltage, og hver klasse kan kun deltage med ét hold. Ved stor interesse kan der blive 
tale om, at skoler med mange klasser på forhånd kårer én klasse, der deltager i den lokale runde. 

Sidste frist for tilmelding er d. 21. september

MÅLGRUPPE: 
6. klasse

TIDSPUNKT: 
07.12.2021

VARIGHED: 
3 timer

STED: 
Hjørring Bibliotek

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Læsning

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Formålet med quizzen er at sætte fokus på læsning, 
læselyst og den videns- og oplevelsesrigdom, der er i 
bøgernes verden. Litteraturen er grundlaget for quizzen, 
både skøn- og faglitteratur. Der indgår desuden andre 
emner, hvor man kan vise, at man er ekspert. Det kan 
f.eks. være politik, spil eller sport. 
Det overordnede mål med projektet er 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.

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334846
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HVEM ER DU - DIGITALT?
Oplæg om net- og mobiletik.
Anna-Sofie Bruun fra Center for Digital Pædagogik vil i et klasseoplæg fortælle om basal net- og mobiletik og komme ind 
på bl.a. brug af sociale medier, skærmforbrug, billeddeling, privatliv og sikkerhed. 
Med oplægget sættes der gang i en debat om digitale fællesskaber, godt sprogbrug, og hvordan eleverne kan beskytte 
deres privatliv bedst muligt, når de er online. 
Under oplægget inddrages eleverne, deres holdninger og historier. 
Kun et begrænset antal klasser kan deltage. 

MÅLGRUPPE: 
5. og 6. klasse

TIDSPUNKT: 
9. november kl. 10

VARIGHED: 
1½ time

STED: 
Hjørring Bibliotek

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk – Kommunikation

FAG: 
Dansk

LÆRINGSMÅL: 
Efter forløbet kan eleverne forklare, hvordan man opfører 
sig etisk forsvarligt på nettet, og diskutere etiske aspekter 
ved eksempler på social adfærd på nettet.

Kontaktperson:
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806
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BOOKTALK FOR UNGE
Inspiration til gode 
læseoplevelser
Hvad skal jeg læse? Vi forsøger at give svaret i denne 
booktalk for unge. Eleverne præsenteres for gode ung-
domsromaner inden for forskellige genrer og får efterføl-
gende vist, hvor de kan finde bøgerne på biblioteket.
Forløbets indhold kan tilpasses efter ønsker og behov, - 
f.eks. med en intro til eReolen Go! eller med fokus på bøger 
til elever med læsevanskeligheder.

MÅLGRUPPE: 
7., 8., 9., 10. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

 UDSKOLINGEN- 7.-10. KLASSE
VARIGHED: 
45 min.

STED: 
Hjørring Bibliotek eller på skolen med let ændret koncept
Kompetenceområde: 

FAG:
 Dansk - Læsning

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har opnået viden om forskellige ungdomsroman-
er inden for genrer som f.eks. Y/A, fantasy, science fiction 
og klassikere. 
Efter forløbet har eleverne fået sparket til læselysten og 
hentet inspiration til fremtidig læsning.

Kontaktperson: 
Maria Nørlund Marzban
maria.noerlund.marzban@hjoerring.dk 
Tlf. 72334845

KRÆNKER ELLER OFFER? 
Et forløb om krænkende adfærd på sociale og digitale 
platforme ved hjælp af essayformen
I forløbet skal eleverne være forfattere på et essay, hvor 
de påtager sig rollen som enten offer for en krænkende 
handling på sociale medier eller rollen som krænker. 
De deltagende klasser vil få udleveret to opgaveformul-
eringer i starten af forløbet – én fra en krænkerens syns-
vinkel og én fra offerets synsvinkel. 

Det bedste essay vil blive udvalgt og præsenteret ved et 
afsluttende besøg på Hjørring Bibliotek. 
Oktober: 
Foredrag om digital dannelse: Hvilke konsekvenser 
har det både etisk, følelsesmæssigt og retsligt at dele 
digitale oplysninger?
November: 
Skriveværksted med fokus på skriftlig fremstilling
December: 
Afsluttende besøg på biblioteket

Kun et begrænset antal klasser kan deltage. 

MÅLGRUPPE: 
8., 9. klasse

TIDSPUNKT: 
Oktober, november, december

VARIGHED: 
3 dage 

STED: 
Hjørring Bibliotek og på skolen

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk – Fremstilling, Dansk – Kommunikation, Sam-
fundsfag – Sociale og kulturelle forhold

FAG: 
Dansk, Samfundsfag

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne får kendskab til og indsigt i de etiske og 
følelsesmæssige aspekter i deres ageren på nettet. 
Eleverne øver sig i at tage reflekteret stilling til samfunds-
mæssige problemstillinger. 
Eleverne opnår kendskab til essayformen. 

Kontaktperson:
Sara Boe Hansen
sara.boe.hansen@hjoerring.dk 
Tlf. 72334813 
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KLAR TIL OPGAVEN!
Find, vurdér og selektér information til opgaver
Vi giver en introduktion til konkrete kilder til information og anvendelsen af disse til projektskrivning.
Eleverne skal selv prøve at finde, vurdere og selektere information til deres projekt samt anvende disse informationer til 
at skrive indledning og motivation for valg af emne. Eleverne lærer at foretage relevansvurdering og blive kritiske i deres 
stillingtagen til forskellige kilder og disses typologi og indhold.
De lærer også at dokumentere deres opgaver med citater og referencer til kilder. Derudover vil de efterfølgende kunne 
lave en litteraturliste. 
Det er en fordel, hvis eleverne allerede har et overordnet emne, som de skal skrive ud fra. Inden besøget skal læreren 
have sendt dette emne til biblioteket. Eleverne skal have adgang til computer på kursusdagen.

Tilbydes efter aftale med skolerne i forbindelse med projektskrivning.

MÅLGRUPPE: 
7., 8., 9., 10. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
4 timer

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå 
og på skolen. 

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Fremstilling, Historie - Kildearbejde, Samfundsfag 
- Samfundsfaglige metoder

FAG: 
Dansk, Historie, It og medier, Samfundsfag

LÆRINGSMÅL: 
Efter forløbet har eleverne opnået viden om og strategier 
for informationssøgning og kan finde relevante kilder til at 
søge inspiration til emner. 
Eleverne har lært at forholde sig kildekritisk til det fundne 
materiale. 

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334846
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INTRODUKTION TIL 

INFORMATIONSSØGNING
Få gang i opgaveskrivningen
Vi giver en kort introduktion til informationssøgning. Eleverne lærer om konkrete informationskilder, og hvordan disse 
kilder kan anvendes til opgave- og projektskrivning. 

Vi tilpasser undervisningen efter behov. Tidspunkt, varighed og indhold kan aftales nærmere med underviseren.

MÅLGRUPPE: 
7., 8., 9., 10. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
1 time eller efter behov

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå og på skolen

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk – Fremstilling, Historie – Kildearbejde, Samfundsfag – Samfundsfaglige metoder

FAG: 
Dansk, Historie, It og medier, Samfundsfag

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne har efter forløbet opnået viden om informations-
søgning og kan finde og bruge relevante kilder til at søge 
inspiration til emner. 

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334846
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DIGITAL
MODUL 1: DIGITALT SAMFUND
Refleksiv digital dannelse til folkeskolens ældste klasser
Vi giver en introduktion til digitaliseringens historie. Eleverne får præsenteret eksempler på anvendelsen af personlige 
data, Facebook-skandaler og kommer til at diskutere, hvordan de bedst muligt kan beskytte sig mod uønsket anven-
delse af deres data. 
Eleverne lærer desuden at anvende borger.dk og skal prøve at finde information om sig selv vha. NemID. 
Eleverne skal medbringe egen mobiltelefon på kursusdagen.

MÅLGRUPPE: 
7., 8., 9., 10. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED:
 2 * 45 minutter

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå og 
på skolen. 

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Sam-
fundsfag - Samfundsfaglige metoder

FAG: 
Dansk, Samfundsfag

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne lærer, hvad digitalisering er og får en forståelse 
for den digitale udvikling. 
Eleverne lærer, hvordan de kan blive mere sikre på inter-
nettet og beskytte sig mod hackere.

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806
 
 

VELEGNET TIL 
AFHOLDELSE PÅ

SKOLEN
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DANNELSE
DIGITAL DANNELSE, MODUL 2: DIGITAL HVERDAG
Refleksiv digital dannelse i hverdagen 
til folkeskolens ældste klasser
Vi giver en introduktion til digital dannelse i hverdagen, herunder deling af billeder, mobilregler, FOMO og adfærdsdesign. 
Eleverne lærer om adfærdsdesign og sociale mediers algoritmer. Eleverne lærer, hvilke typer af data de skal være forsig-
tige med at dele. Vi giver eksempler på Fake News, og lærer eleverne hvordan de kan genkende misinformation. 
 
Eleverne skal reflektere over og diskutere deres egne erfaringer med sociale medier og hvordan man kan passe på sig 
selv og andre.

Eleverne skal medbringe egen mobiltelefon på kursusdagen. 

MÅLGRUPPE: 
7., 8., 9., 10. klasse

TIDSPUNKT: 
Hele skoleåret

VARIGHED: 
2 * 45 minutter

STED: 
Bibliotekerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Løkken og Vrå og 
på skolen.

KOMPETENCEOMRÅDE: 
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Sam-
fundsfag - Samfundsfaglige metoder

FAG: 
Dansk, Samfundsfag

LÆRINGSMÅL: 
Eleverne lærer, hvad digital dannelse er. Eleverne lærer at 
reflektere over, hvordan man opfører sig etisk forsvarligt 
på sociale medier, og hvordan man genkender Fake News. 

Kontaktperson: 
Anne Heidmann
anne.heidmann@hjoerring.dk
tlf: 72334806

VELEGNET TIL 
AFHOLDELSE PÅ

SKOLEN



20

Hjørring Bibliotek
Østergade 30
9800 Hjørring
Tlf. 7233 4800

Hirtshals Bibliotek
Jørgen Fibigersgade 26

9850 Hirtshals
Tlf. 7233 4850

Løkken Bibliotek
Harald Fischers Vej 30 B

9480 Løkken
Tlf. 7233 4885

Sindal Bibliotek
Torvegade 15
9870 Sindal

Tlf. 7233 4870

Vrå Bibliotek
Idærtsallé 1, 

9760 Vrå
Tlf. 7233 4880

Se vores åbningstider på 
www.hjbib.dk


