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Velkommen til bibliotekets skoletilbud 22-23 

 

På Morsø Folkebibliotek er det vores mission at alle øens børn 

skal opleve biblioteket – og gerne som en naturlig forlængelse 

af skolen. Det er vigtigt for os at øens børn kender til 

biblioteket og dets muligheder, både i skoleregi og fritid.  

Vi ønsker, med både gejst og faglighed, at byde ind med 

undervisningsunderstøttende aktiviteter som giver mening for 

jer og jeres elever. 

På de kommende sider finder du nogle af vores tilbud som 

med fordel kan kombineres på kryds og tværs. Vi lægger vægt 

på læselyst, frilæsning, informationssøgning, litteratursøgning 

og at være en stor støtte i elevers opgaveproces. Vi håber at I 

har mulighed for at besøge os på vores smukke bibliotek i det 

gamle jernstøberi, men skulle transporten være en udfordring 

eller er der en tidshorisont der presser på, så tropper vi gerne 

op med lånerkort og favnen fuld af gode idéer og læsetips ude 

på skolen. 

Vi glæder os til at se jer! 

 

 

Simon & Mille 

Øens bedste børnebibliotekarer 



Biblioteksintro 

Eleverne får en rundvisning og en introduktion til biblioteket. 

Herunder demonstration af selvbetjeningsautomaterne, 

bibliotekets netmedier som eReolenGO, buggi.dk mm, 

lånerkort og søgemaskiner. Biblioteksintro kan gennemføres 

ude på skolerne i en særlig ”light”-udgave.  

Booktalks 

Introduktion til gode læseoplevelser. Booktalks har til formål 

at præsentere børn og unge for et bredt udvalg af materialer, 

genrer og formater. Det kan tilpasses en emneuge eller et 

tema, I arbejder med i undervisningen. Vi laver booktalks både 

på biblioteket og på skoler. Kontakt os gerne for yderligere 

information.  

Højtlæsning 

At få læst højt kan noget helt, helt særligt – både for børn og 

voksne. Vi tilbyder højtlæsning med fordybelse og nærvær, og 

efterfølgende taler vi med børnene om, hvad vi har læst.  

 

Booktalk til lærere, pædagoger og forældre 

Det er vigtigt at børn bliver præsenteret for litteratur – både i 

skolen og i hjemmet. Vi vil her præsentere børnelitteratur til 

frilæsning og højtlæsning samt faglitteratur.  



Vi kommer gerne med et indslag til forældremøder eller på 

jeres personalemøde. 

 

Læsekasser 

Mangler I bøger der passer til klassens alder og niveau? Eller  

har I et tema i klassen eller noget I søger viden om? Kontakt 

biblioteket, så laver vi en aftale, og pakker en kasse med 

relevante materialer til afhentning. Bestil gerne i god tid! 

 

Sprogfitness 

Sprogfitness er lege, hvor vi arbejder med børnenes glæde ved 

sprog, læsning og læring. Der er fokus på kropslige læringsstile 

og leg med sproget. Vi indbyder til sproglege som stimulerer 

de sociale kompetencer hos de deltagende børn. Vi vil gerne 

invitere alle øens 0. klasser til fælles Sprogfitness på den 

nationale Sprogfitnessdag den 4. maj 2023 

Nærmere info følger.  

 

Læs mere om sprogfitness og konceptet Læsesporet her: 

Sprogfitness | Læsesporet (laesesporet.dk) 

 

https://www.laesesporet.dk/sprogfitness#pros


Læsehunden Ardi 

I samarbejde med Foreningen Læsehunde tilbyder vi et forløb 

med vores fantastiske læsehund: Ardi. 

Tilbuddet henvender sig til børn der har brug for fornyet 

motivation og at få boostet læselysten. 

Oplever I en dalende læselyst hos en elev, bring da vores 

tilbud videre til forældre, så barnet kan få læselysten tilbage 

på en sjov og hyggelig måde.  

Læsehunden Ardi er på biblioteket onsdage fra 15.30, her er 

han sammen med sin ejer Birgit, og klar til at lytte, lege og 

hygge. 

Yderligere info samt tilmelding kontakt Mille på: 

Mail: mijo@morsoe.dk 

tlf. 9970 6014 

 

 

 

 

Læs mere om forløbet her: 

https://www.bibliotekmorsoe.dk/nyheder/kort-

nyt/laesehund-paa-biblioteket 

mailto:mijo@morsoe.dk
https://www.bibliotekmorsoe.dk/nyheder/kort-nyt/laesehund-paa-biblioteket
https://www.bibliotekmorsoe.dk/nyheder/kort-nyt/laesehund-paa-biblioteket


Mød Sallys Fars far 

Morsø Folkebibliotek 

Torsdag d. 29. september 2022 

 

For alle øens 1.-3. klasser 

 

Tilmelding til Simon på: 

bibshm@morsoe.dk 

Vent ikke for længe, da vi har 

begrænsede pladser! 

  
 Foto: Forlaget Carlsen 

Sallys Far er den mest populære bogserie på børnebiblioteket 

overhovedet, derfor er vi ekstra stolte over, med støtte fra 

Statens Kunstfond, at kunne invitere jer til et sjovt og 

spændende foredrag med forfatteren bag de velkendte og 

elskede bøger om Sallys Far: Thomas Brunstrøm.  

Der læses højt, fortælles om forfatterlivet og svares på 

spørgsmål: Hvordan bliver man forfatter? Findes Sallys far i 

virkeligheden? Og hvorfor er Sallys far egentlig så sygt pinlig?  

Læs mere om Thomas Brunstrøm og Statens Kunstfond her: 
https://www.kunst.dk/for-ansoegere/vejledninger/katalog-levende-

litteraturmoeder-for-boern-og-unge/indskoling/thomas-brunstroem  

mailto:bibshm@morsoe.dk
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Smart Parat Svar 

Er jeres 6. klasse Danmarks klogeste? Smart Parat Svar er en 

landsdækkende læse- og vidensquiz for børn i 6. klasse. 

Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og 

landets børnebibliotekarer hvor vores fælles mission er, at 

sætte fokus på læselyst indenfor både skøn- og faglitteratur. 

Tilmelding til bibshm@morsoe.dk senest 7. september 2022 

Den lokale finale løber af stablen d. 7. december 2022 på 

Morsø Folkebibliotek – og tilmeldingerne er allerede begyndt!  

Læs mere om Smart Parat Svar her: 
Smart Parat Svar - Bibliotekernes læsequiz for 6. klasse  

 

Lånerkort 

For at låne på biblioteket skal man have et lånerkort. Det gælder 

både elever, lærere og pædagoger. For børn og unge u./18 år skal 

indmeldelsesblanketten udfyldes af en forælder eller værge: 

https://www.bibliotekmorsoe.dk/sites/morsoe.ddbcms.dk/files/file

s/page/laanerkort.pdf 

Lærere kan oprette, og benytte, et institutionskort — husk at få 

tilladelse gennem din leder: 

https://www.bibliotekmorsoe.dk/sites/morsoe.ddbcms.dk/files/file

s/page/institutionskort_2021.pdf 
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