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Kend dit bibliotek (Indskoling)
Målgruppe: Indskoling
Varighed: 1 time
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.
Indhold: Besøgets indhold varierer, men kan indeholde rundvisning, inspira-
tion til læsning, opgaver, ABC værksted og oprettelse af lånerkort.
Fokus fra Fælles Mål: 
• At eleverne selv kan vælge bøger til frilæsning ud fra tekstens sværheds-

grad og indhold.
• At eleverne får gode oplevelser med litteratur.
• At eleverne lærer biblioteket at kende som kulturinstitution.
Forberedelse: Hvis børnene skal have lavet lånerkort, skal de medbringe 
sundhedskort eller et udfyldt forældrebrev.
Hvor: På et af Favrskov Bibliotekerne i Hadsten, Hammel, Hinnerup eller 
Ulstrup.
Tidspunkt: Aftales med biblioteket senest en uge inden.



Kend dit bibliotek (Mellemtrin)
Målgruppe: Mellemtrin
Varighed: 1 time
Formål: Biblioteksbesøget har til formål at give eleverne indblik i de 
mange materialer biblioteket stiller til rådighed og give dem lyst til at 
fordybe sig i dem. Desuden vil eleverne få kendskab til bibliotekets hjem-
meside og til andre sites på nettet, som eleverne kan bruge både fagligt og 
i fritiden.
Indhold: Besøgets indhold varierer, men kan indeholde en rundvisning, 
inspiration til læsning, opgaver og oprettelse af lånerkort.
Fokus fra Fælles Mål: 
• At eleverne kan søge og efterfølgende finde materialer på biblioteket.
• At eleverne kan bruge bibliotekets hjemmeside og internettet til at 

finde relevante informationer.
• At eleverne får lyst til at bruge biblioteket i deres fritid.
Forberedelse: Hvis børnene skal have lavet lånerkort, skal de medbringe 
sundhedskort eller et udfyldt forældrebrev.
Hvor: På et af Favrskov Bibliotekerne i Hadsten, Hammel, Hinnerup eller 
Ulstrup.
Tidspunkt: Aftales med biblioteket senest en uge før.

NB! Vi tilbyder også gerne en light-udgave af Google er ikke Gud (se ud-
skoling) til denne gruppe elever.



Smart Parat Svar (Mellemtrin)
Målgruppe: 6. klasse
Varighed: Den lokale runde inkl. finale er fra klokken ca. 9-12. Vind-
erne går videre til en regional runde og eventuelt en national runde.
Formål: Smart Parat Svar styrker elevernes alsidige udvikling og lyst 
til læring ved at sætte fokus på nysgerrighed, selvstændighed og 
an svarlighed. 
Indhold: Smart Parat Svar er en landsdækkende læse- og vidensquiz 
for 6. klasser. Quizzen tager udgangspunkt i et bredt udsnit af skøn- 
og faglitteratur og har til formål at sætte fokus på læselyst, og at det 
er sjovt at lære. Quizzen er opdelt i tre runder: En lokal, en regional og 
en national, hvor holdene dyster mod hinanden. I vælger fem elever, 
der skal repræsentere jeres klasse. 
Læs mere på:  www.smartparatsvar.dk
Fokus fra Fælles mål:
• At eleverne får lyst til at lære mere.
• At eleverne får mulighed for at lære på en anderledes måde.
• At eleverne får mulighed for at lære sammen med andre.
Forberedelse: Der stilles intet krav til forberedelse. Det kan dog 
være en god ide, at det hold der stiller op til Smart Parat Svar øver sig i 
paratviden inden de skal dyste.
Hvor: På et af Favrskovs Biblioteker.
Tidspunkt: Lokal runde primo december 2016, regional runde  medio 
januar 2017, finale primo februar 2017.
Kontakt: Helena Sjørslev på hesj@favrskov.dk eller 89641587
NB! Der er et begrænset antal pladser.



Google er ikke Gud.. (Udskoling)
Målgruppe: Udskoling
Varighed: 1 time
Formål: Besøget har til formål at gøre eleverne i stand til at vurdere hjemme-
sider, de finder via Google og desuden give dem viden om andre sites med høj 
informationskvalitet på nettet.
Dette trin er tænkt som en hjælp til materialesøgning til de større opgaver som 
eleverne stifter bekendtskab med i udskolingen og videre på ungdomsuddannel-
serne.
Indhold: Besøgets indhold fokuserer på undervisning i søgemetoder og evaluer-
ing af disse. Derudover vil der være øvelser og opsamling til slut.
Fokus fra Fælles Mål: 
• Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på biblioteket samt på internettet.
• Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning.
• Eleven bliver motiveret til læsning.
Forberedelse: I forhold til besøg relateret til projektopgaver eller lignende vil det 
være en fordel at de unge er meget tæt på at gå i gang med opgaven, og at de har 
en rimeligt klar idé om, hvad de vil skrive om. 
Hvor: På et af Favrskov Bibliotekerne i Hadsten, Hammel, Hinnerup eller Ulstrup
Tidspunkt: Aftales med biblioteket.
NB! Vi præsenterer også gerne små appetitvækkere i form af korte introduktioner 
til vores digitale tilbud, herunder Filmstriben.dk, PressReader, Zinio og Ereolen.dk, 
eller booktalks med bøger til aldersgruppen indenfor et bestemt emne.

Teater (Alle alderstrin)
Favrskov Kommune har en vision om, at børn skal have teateroplevelser mens de 
går i skole. Elever fra 2., 5. og 8. klasse bliver derfor hvert år inviteret til at se et 
teaterstykke på deres lokale bibliotek. Favrskov Bibliotekerne står for at invitere 
klasserne og booke teaterstykkerne. Derfor vil I modtage invitationer fra os og 
ikke kommunen. Tilmelding nødvendig.

Kontakt: 
Hadsten Bibliotek: Helena Sjørslev, hesj@favrskov.dk , 89641587
Hammel Bibliotek: Mie Henriksen, mie@favrskov.dk, 89641503
Hinnerup Bibliotek: Rebecca Munk Jepsen, remu@favrskov.dk, 89641456
Ulstrup Bibliotek: Marianne Thygesen Andersen, mta@favrskov.dk, 89641517


