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I skoleåret 2022/2023 udbyder Viborg Bibliotekerne en bred vifte af forskellige til-
bud inden for læseglæde, bibliotekspræsentationer, teknologiforståelse, design-
tænkning og digital dannelse. Vi tager afsæt i Viborg Kommunes øvrige tilbud til 
borgerne og tilbyder derfor også læringsoplevelser til bl.a. Grønne Sammen, VAF-
ugen og Snapsting. Herudover kan du selvfølgelig altid booke et af vores læringsfor-
løb, når og hvor det passer dig. 

Som altid er forløbene afstemt med ’Fælles Mål’, og når du som lærer booker et 
læringsforløb til din klasse, vil vi spørge til dine elevers læringsforudsætninger og 
-behov for at sikre relevans og læringsudbytte. 

Læseglæden er igen i år i fokus, og vi lancerer bl.a. et nyt forløb, ’Romanjagt’, til ud-
skolingsklasser. Her skal eleverne på jagt efter den gode læseoplevelse og udforske 
forskellige dele af læseprocessen. 

Du kan også allerede nu tilmelde din 6. klasse til ’Smart Parat Svar’ og lade dine 
elever dyste i paratviden inden for børnelitteratur i kampen om at blive ’Danmarks 
klogeste 6. klasse’. 

I MedieLab kan du og dine elever få en præsentation af vores Mediekufferter og 
blive klædt på til at lave lydproduktioner i form af digitalt design hjemme i klassen. 
I kan lave podcast, lydbilleder eller sætte lyd til et digt eller en novelle. I kan også 
kigge forbi til et forløb i TestLab, hvor klasser på mellemtrinnet bl.a. kan være med til 
at designe monstre og arbejde med gys og gru.

3. klasse kan tilmelde sig en omgang underholdende ’Litteraturbingo’, hvor læse- 
inspiration krydres med konkurrence og underholdning. Vi tilbyder også en helt ny 
bibliotekspræsentation, hvor eleverne i en sjov og lærerig skattejagt skal anvende 
AR-teknologi og hjælpe Kejser Biblo med at finde alle de forsvundne bibliobitter.

Klik ind på klcviborg.dk/udbyder/viborgbib og læs mere om 
alt det andet, vi også tilbyder hos Viborg Bibliotekerne 
samt kontakt- og bookingoplysninger. 

Vi glæder os til at levere inspirerende 
læringsoplevelser til dig og dine elever!

Med venlig hilsen,
Britta Thuun-Petersen
Biblioteks- og Borgerservicechef

Velkommen til Viborg Bibliotekernes 
Åben skole-katalog 2022-2023

http://klcviborg.dk/udbyder/viborgbib 


a..

Vitello og Ozobotterne 2. - 3. kl.
TestLab ruller de små, søde ozobotter ud og arbejder med 
nogle af de grundlæggende principper i kodning og pro-
grammering. Alt sammen med udgangspunkt i  Vitellos 
forunderlige verden, som vi går på opdagelse i. Hvem ved, 
måske møder vi også nogle møgunger undervejs? 

Eleverne får en grundlæggende forståelse af principperne 
i kodning, og de skal selv prøve at kode ozobotterne igen-
nem Vitellos litterære univers.

book-open Fag: Dansk, Natur/Teknologi
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed:  1 time og 30 min.
home Sted: TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg, 
      på dit lokalbibliotek eller på skolen

Kend dit børnebibliotek 1. - 2. kl.
Den første tur på biblioteket er en spændende oplevelse, som sætter spor i elevernes 
erindring. Vi inviterer ind i en verden fuld af litteratur og fortællinger. 

Formålet er at sætte fantasien i gang og danne grobund for børns læseglæde. Tag 
eleverne med på en præsentation af bibliotekets mange tilbud til netop deres alders- 
trin. De bliver oprettet som lånere og deres viden om  skøn- og faglitteratur, fakta og 
fiktion samt genreforståelse sættes i spil og øves i praksis. Vi har fokus på inspiration 
til ny litteratur og læseglæde hos eleverne samt på kendskab til biblioteket som et 
rart sted at være.

book-open Fag: Dansk
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret  i tidsrummet 8.30 - 10.00 mandag til torsdag
clock  Varighed:   1 time og 30 min.
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg og Bjerringbro Bibliotek.
      Hvis du ønsker en præsentation af ét af vores øvrige biblioteker, så skriv 
      til laeringogviden@viborg.dk, så laver vi en aftale, der passer til jeres klasse.

INDSKOLING
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a..

Animationsfilmen ”Lille Allan - den menneskelige antenne” er på programmet til 
dette års animationsuge i Viborg. Filmen er baseret på bogen af samme navn af 
Peter Frödin & Line Knutzon. 

På biblioteket inviterer vi til nogle spændende timer, hvor vi bl.a. har fokus på, 
hvordan bøger og tegnefilm nogle gange hænger sammen. På biblioteket læser vi 
lidt i bogen, dekorerer rumskibe og der er mulighed for at designe sin egen planet. 
Vi arbejder med simpel kodning, og så tager vi på eventyr med Testlabs ozobotter, 
der bevæger sig ud på en rejse blandt rumskibe og planeter.

book-open Fag: Dansk og Natur/Teknologi
calendar-alt  Periode: Uge 39 (Viborg Animations Festival)
clock Varighed: 2 timer 
home Sted: TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg

VAF ANIMOK: UFOklubben 2. - 3. kl.



Børnekunst i Gudenåhuset 2023 0. - 10. kl.
Arkitektur er også for børn – og verden er fyldt med bygninger, små og store, fir-
kantede og runde, lave og høje, kedelige og sjove. Til årets Børnekunstudstilling 
lader vi eleverne drømme og designe deres egne bygninger. 

Hvordan vil de gerne bo? Hvad skal der være i en bolig? De bygninger, vi bor, mø-
des, arbejder, spiser og sover i, er en så naturlig del af vores hverdag, at vi knap 
bemærker de påvirkninger, de har på vores liv. For eksempel vinduerne i et rum, 
hvilken betydning har de?  

Eleverne, tegner, maler eller bygger deres drømmeboliger og afleverer dem til en 
stor fælles udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro. Udstillingen åbnes i april og kan 
ses af alle borgere.

book-open Fag: Dansk, Billedkunst, Håndværk & Design
calendar-alt  Periode: Fremstilling: januar-marts / Udstilling: april
clock  Varighed: Det er op til den enkelte skole / lærer, 
       hvor lang tid man vil afsætte til hhv. fremstilling 
       og besøg i udstillingen
home Sted: På skolen / i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek

Litteraturbingo 3. kl.
Kender dine elever de kendte figurer fra børnelitteratu-
ren? Hvad bliver drengen Ivan Olsen kaldt, og hvad er 
det Harry Potter har i panden? 

Med LitteraturBingo leger vi litteraturkendskabet ind i 
eleverne i en booktalk i bingoformat. Vi hiver de gamle 
klassikere frem, men giver også bud på nye spændende 
bøger til børn på vej ind i litteraturens verden.

book-open Fag: Dansk
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed: 1 time og 30 min.
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg eller online via Teams



Kend dit bibliotek - Bibliobitterne 3. kl.
Vi inviterer alle 3. klasser til en helt ny Augmented Reality-oplevelse i biblioteket. 

Med den helt nye app Bibliobitterne kommer eleverne på skattejagt rundt i biblio- 
teket, når de skal hjælpe Kejser Biblio med at finde de forsvundne Bibliobitter og 
løse opgaver for dem.   

Som det allerførste møder eleverne Bibliobitterne i den tilhørende rammefortæl-
ling skrevet af Thomas Brunstrøm - Sallys Far. Eleverne introduceres til forskellige 
genrer og områder i biblioteket, når de skal ud og finde Bibliobitterne, som gemmer 
sig rundt omkring i biblioteket. Formålet er at sætte fantasien i gang og danne gro-
bund for børns læseglæde, mens de lærer at finde rundt og oplever, hvordan det er 
at besøge biblioteket. 

book-open Fag: Forløbet er relevant for alle fag, hvori biblioteksbesøg 
       kan indgå som en del af undervisningen.
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed:  1 time og 30 min.
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg eller på dit lokalbibliotek



”Snapsting for børn” er en uge fyldt med kunstneriske indtryk, kulturel læring og 
børnekulturelle udtryk. 

Uge 25 i 2023 vil igen byde på masser af workshops for klasser og børnegrupper 
i den smukke Borgvold i Viborg. Der vil også være walk-in aktiviteter og masser af 
rum til madpakker, leg og isspisning og meget mere. Kom og nyd et hav af ople-
velser for børn i alle aldre. 

Du kan se mere på klcviborg.dk/udbyder/snapstingforbørn

Vi glæder os til at se dig og dine elever!

Snapsting for Børn 2023

http://klcviborg.dk/udbyder/snapstingforbørn


Kend dit bibliotek - Det spøger! 5.kl.
Hjælp! Det spøger på biblioteket!
I udvalgte uger kan du tage din klasse på spøgelsesjagt på biblioteket og få en 
anderledes præsentation af biblioteket og dets mange materialer.
Andreas Jürgensen døde i 1913 og var kendt og frygtet i sin samtid. Han hadede 
børn og unge, som han mente var dumme og ikke tænkte på andet end tant og 
fjas. I mange år efter Jürgensens død mente folk, at han gik igen, og måske er det 
stadig tilfældet? 
Gennem samarbejde og opgaveløsning skal eleverne på jagt efter den nødven-
dige viden, koder og ledetråde til at løse gåden og stoppe spøgeriet på bibliote-
ket. Undervejs må eleverne gå undersøgende til værks og sætte deres viden om 
skøn- og faglitteratur, fakta og fiktion samt forskellige genrer i spil. Samtidig får de 
kendskab til bibliotekets materialer og muligheder, som de senere hen kan bruge 
ifm. skolearbejde eller fritidslæsning.

 book-open Fag: Dansk
calendar-alt  Periode: Oktober, november og april
clock  Varighed: 2 timer
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg eller Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek

MELLEMTRIN



Booktalks 4. - 10. kl.
Har dine elever brug for ny inspiration til 
gode læseoplevelser? På børnebiblioteket 
brænder vi for gode historier, fede serier og 
fantastiske litterære verdener – og ikke mindst 
for at dele vores begejstring for bøger med andre. 

Til en booktalk vil en litteraturformidler fra biblioteket præsentere jer for et bredt 
udvalg af bøger og give sine bedste anbefalinger. Bøgerne vil passe til elevernes al-
der og læseniveau, og der vil være noget for enhver smag. Efterfølgende vil der na-
turligvis være tid til, at eleverne selv kan gå på opdagelse i bøgerne og låne nogle 
med hjem.

book-open Fag: Dansk
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed:  1 time
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, på dit lokalbibliotek, på skolen eller 
      online via YouTube

Smart Parat Svar 6. kl.
Er din kommende 6. klasse Danmarks klogeste? Det har du nu chancen for at 
finde ud af, og samtidig quizzer dine elever sig til nysgerrighed, læselyst, parat- 
viden og sammenhold. 

Smart Parat Svar er en landsdækkende videns- og læsequiz for elever i 6. klasse. 
Ideen med quizzen er, at ”Den gode læser” sættes i spil som en rollemodel.  
    Det er sejt at læse og at vide noget! Litteraturen  
    er grundlaget for quizzen, både skøn- som fag- 
    litteratur. Men der er også andre emner, hvor  
    eleverne kan vise, at de er eksperter. 

    book-open Fag: Dansk
    calendar-alt  Periode: Onsdag d. 7. december 2022
    clock  Varighed: To runder af en times varighed
            Vær opmærksom på, at der kan forekomme  
            ventetid imellem runderne
h    home Sted: Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek



Gys og gru i TestLab 4. - 6. kl.
Vi skal opleve de bedste gyserhistorier! Gennem en designproces skal vi undersøge 
gysergenrens virkemidler. Derefter går vi Dr. Frankenstein i bedene, og eleverne de-
signer det perfekte gysermonster, som vi efterfølgende skaber ud af gamle bamser. 
Vi skal lege med micro:bits, servomotorer, lysdioder og andre himstregimser, som 
bringer monstrene til live med bevægelse og lys, så de kan sprede skræk og gru!

TestLab har Microbits, servomotorer og dioder. Men ønsker I at få 
monstrene med hjem og bruge i klassen som læsemonstre, 
til at skræmme små søskende eller hvad elevernes fantasi ellers 
kan finde på, skal I selv medbringe micro:bits og evt. motorer. 
Workshoppen kræver, at eleverne har kendskab til 
det grundlæggende omkring kodning af micro:bits.

book-open Fag: Dansk, Natur/Teknologi
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed: 4 timer
home Sted: TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg

Børnekunst i Gudenåhuset 2023 0. - 10. kl.
Arkitektur er også for børn – og verden er fyldt med bygninger, små og store, fir-
kantede og runde, lave og høje, kedelige og sjove. Til årets Børnekunstudstilling 
lader vi eleverne drømme og designe deres egne bygninger. 

Hvordan vil de gerne bo? Hvad skal der være i en bolig? De bygninger, vi bor, mø-
des, arbejder, spiser og sover i, er en så naturlig del af vores hverdag, at vi knap 
bemærker de påvirkninger, de har på vores liv. For eksempel vinduerne i et rum, 
hvilken betydning har de?  

Eleverne, tegner, maler eller bygger deres drømmeboliger og afleverer dem til en 
stor fælles udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro. Udstillingen åbnes i april og kan 
ses af alle borgere.

book-open Fag: Dansk, Billedkunst, Håndværk & design
calendar-alt  Periode: Fremstilling: januar-marts / Udstilling: april
clock  Varighed: Det er op til den enkelte skole/lærer, hvor lang tid man vil afsætte 
       til hhv. fremstilling og besøg i udstillingen
home Sted: På skolen/i Gudenåhuset



Lav lydproduktioner i din klasse 4. - 10. kl.
Har du lyst til at lege med lyd- og podcastproduktion i din undervisning, men 
mangler du det tekniske udstyr og lidt hjælp til at komme i gang? Så kan du booke 
et klassesæt med fem kufferter, som indeholder alt, hvad I skal bruge for at optage 
interviews, producere podcasts, sætte lyd til noveller og digte eller skabe en geo-
grafisk bestemt fortælling. 

Kufferter og præsentation heraf kan bookes på laeringogviden@viborg.dk.

book-open Fag: Forløbet er relevant for alle fag, hvori lydproduktioner og digitalt design 
       kan indgå som en del af undervisningen
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed: Du booker en halv times lærerpræsentation 
       af klassesættet, og så kan du efterfølgende låne 
       klassesættet med hjem til din skole  i 4 uger.
home Sted: Afhentes i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg 

mailto:laeringogviden%40viborg.dk?subject=


GRØNNE 
SAMMEN
Projekt Edison 2022 7. kl.
Projekt Edison er en sjov, lærerig og landsdækkende opfinderkonkurrence for elever 
i 7. klasse, som gennemgår en innovativ læringsproces. 
Eleverne skal under overskriften “Vores bæredygtige by i fremtiden” producere et 
produkt, som de viser for dommere og de øvrige deltagere i konkurrencen. 
Formålet er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces 
tidligt i deres skoleforløb og vække interesse for entreprenørskab og iværksætteri. 
De tilmeldte klassers lærere klædes på til konkurrencen ved en ’Lærercamp’ i Test-
Lab forud for Grønne Sammen.

Læs mere på: https://bit.ly/3wWqmbH

book-open Fag: Alle fag, som arbejder med teknologiforståelse og innovation
calendar-alt   Periode: 9. eller 16. september 2022 kl. 9-13 på Midtbyens Gymnasium, Viborg.  
     Dagene slutter med en finale, hvor de tre bedste hold kåres og går videre til  
       landsfinalen til Danish Entrepreneurship Festival.
       Forud for dette ligger en lærercamp 25. august.
clock Varighed: Det er op til den enkelte skole/lærer, hvor lang tid man vil afsætte til  
     fremstilling i løbet af ugen, dog skal man afsætte hele fredagen til deltagelse i  
      finalen.
home Sted: Fremstilling i løbet af ugen foregår på skolen,  
      og finalen finder sted på Midtbyens Gymnasium.
      Årets lærercamp finder sted i TestLab  
      på Hovedbiblioteket i Viborg.

https://bit.ly/3wWqmbH


Klassens Ø-Lov - klimakrise! 7. - 9. kl.
Forestil dig, at klimaforandringerne har gjort, at du er nødt til at finde dig et helt 
nyt og ubeboet sted at starte et nyt samfund. I fem redningsbåde rejser eleverne 
mod en fremmed destination, hvor de skal skabe et nyt samfund. Turen er fyldt 
med farer og naturkatastrofer, og undervejs må de tage deres behov op til over-
vejelse. Ikke alt kan være med i det nye samfund, og noget må smides overbord. 
Hvad er vigtigst? Stemmeret eller retten til at bestemme over dine egne penge? 
Eleverne må reflektere og debattere sig frem til svære beslutninger, som er nød-
vendige på vejen mod at oprette et nyt samfund. Gennem spillet får eleverne ind-
sigt i demokrati og frihed til rettigheder, mens de reflekterer over egne holdnin-
ger og træner deres evne til at argumentere og se sammenhænge i demokrati og 
samfund.

Fortællingen styres gennem videoklip, som kan tilgås via Meebook. Man skal altså 
have adgang til Meebook for at kunne deltage i forløbet.

Læs mere på: https://bit.ly/3a2MhpU

book-open Fag: Dansk, Samfundsfag, Geografi
calendar-alt  Periode: Uge 36 og 37 under Grønne Sammen
clock  Varighed: 1 time og 30 min.
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, dit lokalbibliotek eller på skolen

https://bit.ly/3a2MhpU


Fotoudstilling: Min grønne hverdag
De talentfulde fotografelever på Medieskolernes grundforløb fik i foråret en  
udfordring: De skulle fotografere de dilemmaer, som de er stødt på, når de som 
helt almindelige mennesker gerne vil skabe en grøn hverdag. 
Og det er der kommet en tankevækkende, flot og facetteret fotoudstilling ud af. 
Kig forbi og brug udstillingen f.eks. som afsæt for en samtale om de forskellige 
dilemmaer, der er ”portrætteret” og kompromiser i den grønne omstilling. 
I kan også bruge udstillingen som inspiration til at lave jeres eget fotoprojekt  
under Grønne Sammen med samme overskrift.

I kan opleve udstillingen på Hovedbiblioteket i Viborg i uge 36 og 37 
under ”Grønne Sammen”.

Foto: Stine Laursen



Skal du skrive opgave? 7. - 9. kl.

UDSKOLING

Medie- og TestLab i dit projekt 7. - 10. kl.
Skal dine elever lave et produkt til projektopgaven? Brug nogle timer i TestLab og 
MedieLab, hvor eleverne får mulighed for at indgå i designprocesser og få kend-
skab til de forskellige teknologier. 

Vi arbejder med 3Dprint, laserskærer, vinylskærer og lydproduktioner. Eleverne får 
en dybere forståelse af Medie- og TestLabs teknologier, samtidigt med at de får 
mulighed for at skabe nogle anderledes og kvalitative produkter. 

Forløbet tilpasses i samarbejde med dig 
som lærer og bygger på refleksioner over 
elevernes individuelle opgaver.

book-open Fag: Projekter i alle fag
calendar-alt  Periode: I skriveprocessen
clock  Varighed: 4 timer
home Sted: TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg

I forbindelse med opgaveskrivning er et besøg på biblioteket meget relevant. Eleverne 
får kendskab til søgning i biblioteksdatabaser, gode veje at gå på internettet samt en 
god snak om kildekritik. Samtidig får de en præsentation af den fysiske samling på 
Viborg Bibliotekerne og lærer, hvordan de søger, finder og reserverer relevante mate-
rialer til brug i deres opgave. Derudover bliver de præsenteret for, hvad biblioteket i 
øvrigt kan bruges til.

Eleverne får kendskab til faserne i informationssøgningen, og vi kommer med kon-
krete eksempler og forslag til informationssøgning og gode kilder. Eleverne arbejder 
med søgning til egne opgaver og får på den måde konkrete materialer til deres egen 
opgave i både fysiske materialer og elektroniske ressourcer med sig hjem.

book-open Fag: Opgaveskrivning i alle fag
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret ifm. elevernes opgave/projektskrivning
clock  Varighed: 2 timer
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, på dit lokalbibliotek eller på skolen



Booktalks 4. - 10. kl.

Romanjagt 7. - 10. kl.
Vil du sammen med dine elever sætte fokus på litteratur og læsning? Så kom med 
på jagt efter den gode læseoplevelse! På en romanjagt hjælpes alle elever til at få 
en god læseoplevelse med en bog fra biblioteket.
Eleverne tages i hånden gennem hele læseprocessen: fra at blive inspireret og 
finde den helt rette bog til at finde et godt læsested og fordybe sig i læsningen, 
inden de til sidst kan tilføje endnu en bog til deres romanjagt-trofæskab. Eleverne 
reflekterer over, hvad en god læseoplevelse er for netop dem – og får lov til at un-
dersøge, hvordan man kan komme derhen.
Forløbet strækker sig over ca. fire uger og består af fem moduler á 90 min. I tre 
af disse moduler undervises klassen af en biblioteksformidler på biblioteket og 
skolen, mens klassen får tilsendt materialer til de to andre gange, der foregår på 
skolen.

book-open Fag: Dansk
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed: 5 gange af 1 time og 30 minutter fordelt over ca. 4 uger
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg,  dit lokalbibliotek, eller på skolen

Har dine elever brug for ny inspiration 
til gode læseoplevelser? På biblioteket 
brænder vi for gode historier, fede serier og 
fantastiske litterære verdener – og ikke mindst 
for at dele vores begejstring for bøger med andre. 

Til en booktalk vil en litteraturformidler fra biblioteket præsentere jer for et bredt 
udvalg af bøger og give sine bedste anbefalinger. Bøgerne vil passe til elevernes 
alder og læseniveau, og der vil være noget for enhver smag. Efterfølgende vil der 
naturligvis være tid til, at eleverne selv kan gå på opdagelse i bøgerne og låne 
nogle med hjem.

book-open Fag: Dansk
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed: 1 time
home Sted: Hovedbiblioteket i Viborg, på dit lokalbibliotek på skolen eller 
      online via YouTube



Lav lydproduktioner i din klasse 4. - 10. kl.
Har du lyst til at lege med lyd- og podcastproduktion
 i din undervisning, men mangler du det tekniske 
udstyr og lidt hjælp til at komme i gang? 
Så kan du booke et klassesæt med fem kufferter, 
som indeholder alt, hvad I skal bruge for at 
optage interviews, producere podcasts, 
sætte lyd til noveller og digte eller skabe 
en geografisk bestemt fortælling. 
Kufferter og præsentation heraf 
kan bookes på laeringogviden@viborg.dk.

book-open Fag: Forløbet er relevant for alle fag, hvori lydproduktioner og digitalt design 
       kan indgå som en del af undervisningen
calendar-alt  Periode: Hele skoleåret
clock  Varighed: Du booker en halv times lærerpræsentation af klassesættet, og så 
        kan du efterfølgende låne klassesættet med hjem til din skole  i 4 uger.
home Sted: Afhentes i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg 

Børnekunst i Gudenåhuset 2023 0. - 10. kl.
Arkitektur er også for børn, og verden er fyldt med bygninger – små og store, fir-
kantede og runde, lave og høje, kedelige og sjove. Til årets Børnekunstudstilling 
lader vi eleverne drømme og designe deres egne bygninger. 

Hvordan vil de gerne bo? Hvad skal der være i en bolig? De bygninger, vi bor, mø-
des, arbejder, spiser og sover i, er en så naturlig del af vores hverdag, at vi knap 
bemærker de påvirkninger, de har på vores liv. For eksempel vinduerne i et rum, 
hvilken betydning har de?  

Eleverne, tegner, maler eller bygger deres drømmeboliger og afleverer dem til en 
stor fælles udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro. Udstillingen åbnes i april og kan 
ses af alle borgere.

book-open Fag: Dansk, Billedkunst, Håndværk & Design
calendar-alt  Periode: Fremstilling: januar-marts / Udstilling: april
clock  Varighed: Det er op til den enkelte skole/lærer, hvor lang tid man vil afsætte 
       til hhv. fremstilling og besøg i udstillingen
home Sted: På skolen/i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek



DET KAN DU OGSÅ
Foruden vores mange læringstilbud har du og dine elever også altid mulighed for 
at benytte bibliotekets andre faciliteter og tilbud. Vi står klar med råd og vejled-
ning, når du har brug for det.

Du kan booke en tid hos en bibliotekar. Her kan du eller 
dine elever få hjælp og vejledning til at søge bøger, artikler, 
internetkilder og andet materiale til undervisningen eller 
projekter.
Der er mulighed for at booke en bibliotekar i 30 minutter 
mandag til fredag mellem kl. 10.00 - 18.00. Du kan vælge 
mellem et fysisk møde på biblioteket eller et online møde 
via Teams.
Læs mere på: viborgbib.dk/b1b

Book en Bibliotekar

TestLab er Viborg Bibliotekernes makerspace, et teknologiske kreativt værksted, 
hvor vi har fokus på læring og kreativitet. Vi arbejder med teknologiforståelse, og 
vi har øje på, hvordan dine elever kan blive aktivt deltagende og skabende digitale 
forbrugere.
Er du interesseret i at vide mere om TestLab, og hvordan du kan bruge ressourcer-
ne i din undervisning, så book en halv times præsentation på testlab@viborg.dk, 
eller kom forbi vores åbne TestLab mandag og onsdag 15.00 -18.00.
Læs mere på viborgbib.dk/testlab

Brug Testlab i din undervisning

http://viborgbib.dk/b1b
http://www.viborgbib.dk/testlab


ANDRE SIGER...
”Det er dejligt at se elevernes lyst til 

efterfølgende at finde bøger - 
og det er en øjenåbner for mig 

til at begynde at præsentere 
flere bøger for eleverne. 

Når vi ”blot” er på biblioteket, 
kan eleverne have svært ved 

at finde bøger, da mange ikke har 
motivationen for at fx læse bagsiden.

 Så vil varmt anbefale jer til kolleger!”
-Anne-Marie Søgaard fra Brattingborg- 

skolen om Booktalks

”5.C melder klart tilbage, 
at det havde været en rigtig god 

og spændende dag. 
De kan stadig huske spøgelseshistorien!” 

-Anette Lykke Jensen fra Houlkærskolen om 
”Kend dit bibliotek - Det spøger!”

” Indholdet var super passende, 
særligt den quiz var godt fundet på. 

Rundturen var også af passende længde. 
Dit engelske var rigtig godt! 

Du var meget forståelig og tydelig.
Derudover har du været meget tålmodig!”

-Christina Sørensen fra Skals Efterskole
om Bibloquizzen



”På Viborg Bibliotekerne gør vi os umage for at (med)skabe 
gode læringsfællesskaber for børn og unge i Viborg Kommune. 
Biblioteket skal være et sted, hvor elever og lærere 
sammen går på opdagelse i nye verdener 
og læringsrum, der er meningsfulde, 
involverende og inspirerende.”

- Lise Nygaard Markussen 
Leder for Team Læring og Viden, 
Viborg Bibliotekerne

” Jeg har lært, hvordan jeg gør 
det at læse til en god oplevelse frem for 
bare en ”opgave”, som hurtigst muligt 

skal overstås”
-Elev fra 8. klasse fra Vestre Skole

om ”Romanjagten”

”Et rigtig godt og spændende forløb. 
Vi var godt omkring de faglige ting. 

Det ramte rigtig godt til vores elever - 
både fagligt og pædagogisk spændende 

og vekslende.”

-Heidi Rajah Madsen fra Friskolen i Karup
om ”Kunst og Symmetri i TestLab”

”Jeg synes, det var et fint arrangement. 
Min oplevelse var, at børnene var engagerede, 

at indhold og niveauet passede til målgruppen. 
Min opfattelse er, at børnene fik det ud af det,

 som jeg forventede.
Det var fint I var to, der kunne supplere hinanden!”

-Kedy Gundlund fra Skals Skole 
om ”Digital adfærd”

”Jeg har lært at give bøgerne 
en chance, læse bogen og se, 

hvad jeg får ud af min læseoplevelse.”
-Elev fra 8. klasse på Vestre Skole

om ”Romanjagten”



Vigtig information
Leg og læsning i Børnebiblioteket
Når I har deltaget i den planlagte undervisning, kan I efterfølgende besøge  
Børnebiblioteket, hvor eleverne kan låne materialer med hjem til fritidslæsningen, 
benytte læsehulerne eller tage et spil på Wizefloor.

Børnebiblioteket har betjent åbningstid hverdage kl. 10-18.

Du og din klasse er altid velkommen til at besøge Børnebiblioteket, men vi håber, 
I vil give os besked på forhånd ved at ringe til Børnebiblioteket på tlf. 87 87 34 40 
eller sende en mail til boernebibliotek@viborg.dk

Madpakker
Oplys gerne i forbindelse med booking af en læringsaktivitet, om I ønsker at spise 
madpakker under besøget på biblioteket. Så reserverer vi et lokale til jer.
Der er mulighed for at tanke vand fra hanen.

Hjemlån af Børnebibliotekets materialer
Hvis eleverne skal have mulighed for at låne materialer med hjem fra Børnebib-
lioteket, skal de oprettes som lånere ved Viborg Bibliotekerne. Det gør eleverne 
sammen med deres forældre inden biblioteksbesøget. 

Forældrene kan oprette deres barn med NemID ved at følge denne vejledning: 
https://www.viborgbib.dk/nyheder/kort-nyt/vigtig-information-til-foraeldre

Eleverne kan efter oprettelse benytte deres sundhedskort som lånerkort, eller de 
kan få udleveret et særskilt børnelånerkort til deres brugerkonto. Eleverne skal 
ligeledes kunne huske den 4-cifrede pin-kode, som de selv vælger ved oprettelsen.

Når eleverne er registreret som brugere ved Viborg Bibliotekerne, kan de låne og 
bestille materialer på tværs af folkebiblioteker i hele Danmark og tilgå digitale 
ressourcer for børn som eReolenGO.dk og Filmstriben.dk

Materialerne kan lånes i 14 eller 28 dage alt efter materialetypen. Det vil fremgå 
af udlånskvitteringen. Det er en god idé at minde eleverne om at vælge at ud- 
skrive eller få tilsendt en udlånskvittering, så forældrene kan danne sig et overblik 
over lånte materialer og afleveringsfrister.

https://www.viborgbib.dk/nyheder/kort-nyt/vigtig-information-til-foraeldre


Ukrainske børn i klassen?
På Viborg Bibliotekernes hjemmeside  har vi samlet en række artikler både på 
dansk og ukrainsk om adgang til biblioteket, anbefalinger til ordløse billedbøger, 
links til online børnebøger på ukrainsk og meget mere. Siden opdateres løbende 
viborgbib.dk/tags/ukraine

Er elevens lånerkort blokeret?
Det kan skyldes at barnet ikke har tilknyttet en værge eller økonomisk ansvarlig på 
sit lånerkort. Er det tilfældet, kan forældrene gøre to ting:

· Opdatere barnets oplysninger med NemID/MitID ved at logge på hjemmesiden 
viborgbib.dk, og derefter kontakte personalet på biblioteket, så de kan ophæve 
blokeringen af barnets lånerkort

· Ringe på tlf. nr. 87 87 34 34, skrive en mail til viborgbibliotekerne@viborg.dk eller 
komme forbi biblioteket, når der er personale til stede, som kan hjælpe med at få 
det ordnet

Ny måde at betale gebyrer på
Fra den 10. maj 2022 skal man betale biblioteksgebyrer og erstatninger hos  
Viborg Kommune. Det betyder, at man ikke længere kan betale gebyrer og erstat-
ninger direkte hos os på biblioteket.

Fremover vil Viborg Kommune sende 
et indbetalingskort til den digitale 
postkasse, som kan betales via 
netbank eller i banken.

Find mere information på 
https://bit.ly/3lT4Cs8

http://viborgbib.dk/tags/ukraine
mailto:viborgbibliotekerne%40viborg.dk?subject=
https://bit.ly/3lT4Cs8


Tilmeld dig her:
klcviborg.dk/udbyder/viborgbib

http://klcviborg.dk/udbyder/viborgbib

