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Kære skoler i Næstved Kommune 
 

Igen i år udgiver Næstved Bibliotek og Borgerservice et Åben skole-katalog. 
Tilbuddene i kataloget sætter fokus på læring, viden og læselyst i børnenes møde med 
biblioteket.  
Vi er glade for, at vi her kan vise jer et samlet overblik over Næstved Bibliotek og 
Borgerservices tilbud til kommunens skoler. 
 
Kig i vores katalog med gode tilbud til alle klassetrin.  
De er lette at booke og er ganske gratis. 
 
Tilmelding  
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018  klik her eller her 
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding 
 
Vælg menupunktet ”Børn og Unge” øverst på siden.   
Under menupunktet ”Til skoler” i venstre side af skærmen vælges 
”Åben skole - tilmelding”.  
Der er plads til én klasse pr. dato pr. tilbud.  
   
I er altid velkomne til at kontakte os på bibb@naestved.dk for yderligere information. 
 
Vi glæder os til at modtage jer på biblioteket! 
 
 

 
 

%20klik%20her
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding
mailto:bibb@naestved.dk


 
Spørge-Jørgen  

                    mød en klassiker og få stillet din nysgerrighed 
- et tematisk forløb for 0. klasser 

 
Indhold 
I 2019 fylder Spørge-Jørgen 75 år, og det vil vi gerne fejre 
sammen med jer. Vi læser bogen om Spørge-Jørgen op, og 
krydrer derefter historien med sange og forskellige lege og 
aktiviteter. 
Ud over forløbet på biblioteket, tilbyder Børnekulturhuset 
teaterforestillingen ”Spørge-Jørgen” i uge 5 og 6 samt kreative 
aktiviteter med udgangspunkt i historien i uge 8 og 9. 
 
Læringsmål 
Kompetencemål for børnehaveklassen: Sprog; Eleven er 
opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på. 
 
Tid og sted 
Varighed: ca. 30 minutter 
Forløbet tilbydes 2 gange pr. dag i hele uge 4, kl. 9.30 og kl. 10.30 på Næstved Bibliotek. 
På lokalbibliotekerne vil forløbet blive tilbudt én dag i uge 4, kl. 9.30 og 10.30. 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 

 

????? 
 

 
 
 
 

https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding


 
Sæt gang i læselysten – for 0.-2. klasse 

 
 

Indhold 
Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til? Lad os vise dine elever de mange muligheder 
og tilbud, som biblioteket rummer. 
Efter en kort præsentation af forskellige relevante materialer for alderstrinnet, tager vi 
børnene med på en lille rundvisning på børnebiblioteket, hvor vi viser dem, hvor de kan finde 
bøger til både oplevelseslæsning og faglig fordybelse. Til slut samles vi til en hyggelig stund 
med oplæsning af en god historie.  
Herefter kan eleverne låne bøger med hjem. 
  
 
Læringsmål 
Støtter op om kompetencemålet inden for læsning i faget dansk (efter 2. klasse): 
”Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge”. 
 
 
Tid 
Varighed:  Ca. 1 time, og evt. tid på egen hånd i biblioteket. 
Formiddage kl. 10.00 på fastlagte datoer fra januar til maj. 
Forløbet tilbydes 8 gange.  
 
 
Sted 
Næstved, Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø eller 
Korskilde Bibliotek. 
 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
 
Forventning 
Vi forventer, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget. 
For at blive oprettet skal eleven personligt møde op på biblioteket med en af sine forældre. 
Husk at medbringe barnets sygesikringskort. 
 
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort.  
 

 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Laeselyst0
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Laeselyst0


 
En kuffert fuld af bøger – for 3. klasse 

 
 

Indhold 
Få besøg i din klasse af en bibliotekar, som har en kuffert fuld af gode og inspirerende bøger 
med. Der vil være en kort intro til de fleste af bøgerne, og efterfølgende får klassen lov til at 
låne bøgerne i 2 måneder. 
Kufferten skal afleveres på biblioteket efter 2 måneder. Her får børnene mulighed for selv 
at gå på opdagelse og låne nye, spændende bøger med hjem. 
 
 
Læringsmål 
Støtter op om kompetencemålet inden for fortolkning i faget dansk (efter 4. klassetrin): 
”Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem  
undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster”. 
 
 
Tid 
Varighed: 1-2 lektioner. 
Forløbet tilbydes 5 gange på 
fastlagte datoer.  
Alle gange kl. 10.00. 
 
 
Sted 
Den enkelte skole og 
Næstved Bibliotek og 
Borgerservice. 
 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
 
Forventning 
Vi forventer, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget på Næstved Bibliotek. 
For at blive oprettet skal du personligt møde op på biblioteket med en af dine forældre. 
Husk at medbringe dit sygesikringskort  
 
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort, når I returnerer kufferten på Næstved 
Bibliotek.  

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Kuffert3
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Kuffert3


 
Speed Litt – 4.-6. klasse 

 
Udvid din boghorisont med ”Speed Lit” på Næstved Bibliotek. Her handler det om at læse 
en bog, formidle den til andre og blive inspireret til at læse nyt. 
 

 

Speed Lit 
To klasser mødes og snakker om bøger. Hver elev medbringer sin yndlingsbog, og har 
forberedt sig på at fortælle om den på 2 minutter til en elev fra en anden klasse. Herefter 
hører samme elev om den andens yndlingsbog i tilsvarende 2 minutter, hvorefter partneren 
udskiftes med en ny, og legen starter forfra. 
Biblioteket sørger for at have flest mulige eksemplarer af de bøger, som eleverne vil 
fortælle om, klar til udlån. 
 
Læringsmål:  
Støtter op om kompetencemålet inden for fortolkning i faget dansk (efter 6 klassetrin): 
”Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur ” 
 
Tid 
Varighed: 1 lektion. 
Formiddage kl. 10.00 på fastlagte datoer  
fra februar til maj. 
Forløbet tilbydes 6 gange.   
  
Sted  
Næstved Bibliotek 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
 
Forventning: 
Inden besøget skal hver elev have læst en valgfri bog og forberedt et oplæg på 2 minutter, 
som de kan fortælle om bogen ud fra. 

 

bogvogterkurset læ 

 

 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/SpeedLitt4
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/SpeedLitt4


 

Workshop i programmet iMovie 
Filmworkshop for 4.- 5. klasse 

Indhold 
Kunne du og din klasse tænke jer at lære hvordan man laver små film?  
Med iPad’en som kamera og klippebord, kan du være med til at lave små film med 
programmet/app’en iMovie. Det er nemt at lave sjove og spændende film og trailere i 
bedste Hollywood-stil, som ser fantastiske ud. iMovie er et godt bud på en anderledes 
måde at lave spændende skolefremlæggelser på. 
Eleverne kommer med deres ideer og historier til gyser-genren, og så kaster vi os bare ud i 
det med krum hals. Klassens elever skal arbejde sammen to og to om et lille filmprojekt.   

 

Læringsmål 

At styrkes eleverne i deres evne til at kommunikere, præcisere og målrette et indhold 
gennem udvalgte mediebaserede udtryksformer. Denne kompetence kan eleverne anvende 
i samtlige skolens fag, men undervisningens indhold giver også mulighed for, at indhold og 
fokusområder kan anvendes i den understøttende undervisning. Medier kan fungere som 
supplement til andre fags undervisning, både når det gælder indsigt og afklaring i forhold til 
et emne eller tema, som kvalificering af deres analyse- og forståelsesevner, eller som hjælp 
til at kommunikere elevernes budskab ud. 

 

Tid 
Varighed: 5-6 lektioner. 
Forløbet tilbydes 3 gange: d. 21. august, d. 29. august samt d. 12. september. 
Fra kl. 9.00-13.45. 
  
Sted 
På jeres egen skole  
 
Tilmelding  
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
Forventning 
Vi forventer, at eleverne er blevet introduceret for og har arbejdet med det tilsendte 
materiale. Hvis eleverne selv har en iPad, må den gerne medbringes og programmet iMovie 
skal være installeret. Programmet er gratis at downloade fra App Store.                    
Materialet bliver tilsendt læreren, som skal introducere det for eleverne inden 
workshoppen.  

 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/iMovie4


 

  Vild med film – 4.-6. klasse 
Vild med film 2018: Børn anmelder fantasy-film  
 

 

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i den landsdækkende kampagne Vild med film, som løber af 

stablen for fjerde år i træk fra d. 1.-20. september 2018 – i år med genren fantasy som tema. 

Kampagnen giver klassen mulighed for at arbejde med og skabe dialog omkring fantasy-genren og 

”den gode filmanmeldelse” – og at deltage i konkurrencen om en VIP-tur til filmfestivalen.  

 

Vild med film er et samarbejde mellem bibliotekernes børnesite biblo.dk, Det 

Danske Filminstitut (DFI) og skoleprogrammet BUSTER på filmfestivalen CPH 

PIX. Formålet er, i samarbejde med de lokale biblioteker, at give elever på 

mellemtrinnet en anderledes indsigt i filmmediet, i år med fokus på den 

særlige genre fantasy – og at klæde eleverne på til selv at udtrykke og 

begrunde kvalificerede tolkninger i form af filmanmeldelser.  

 

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i et forløb, hvor eleverne bl.a. vil blive 

udfordret til at tage manuskriptforfatter- og anmelderbrillerne på, når de ser film. 

Forløbet består af tre dele: 

1. Forberedelse i klassen med undervisningsmateriale udviklet af BUSTER og DFI 

2. Workshop på biblioteket 

3. Efterbehandling og arbejde med filmanmeldelse i klassen 

 

 

Skolekonkurrence og fritidskonkurrence d. 1.–20. september 2018  
Vild med film indeholder både en skolekonkurrence og en fritidskonkurrence. Børnene kan altså både 

deltage alene i fritidskonkurrencen for de 7-14-årige og sammen med deres klasse i skolekonkurrencen 

for mellemtrinnet. Begge konkurrencer løber fra d. 1.–20. september 2018.  

 

Skolekonkurrencen: Workshop på biblioteket og særligt undervisningsmateriale 

Formålet med skolekonkurrencen er at gøre børnene til gode, kritiske filmanmeldere, der kan udtrykke 

og begrunde deres vurderinger af film både mundtligt og skriftligt. Til skolekonkurrencen knytter sig 

særligt udviklet undervisningsmateriale inden for årets genre: Fantasy. I lighed med sidste år 

indeholder skoledelen et koncept med forberedelse til klassen og en workshop på biblioteket, der skal 

klæde eleverne på til at lave gode filmanmeldelser.  

 

Tilmeld din klasse forløbet hos Næstved Bibliotek senest d. 30. juni 2018. OBS: Skolerne skal altså 

tilmelde sig inden sommerferien. Når du tilmelder din klasse hos Næstved Bibliotek, skal du oplyse 

klassetrin, skolens navn, lærerens navn og e-mail, samt antal elever i klassen. Alle elever, der deltager 

i skolekonkurrencen, er samtidig automatisk med i fritidskonkurrencen. 

 

Alle filmanmeldelser, der bliver uploadet til biblo.dk mellem d. 1 og d. 20. september 2018, er med i 

konkurrencen. 

 

Tid 

Varighed: 2 lektioner. 

Formiddage kl. 10.00 fra d. 4. til d. 7. september.  

Forløbet tilbydes 4 gange.  

 

Sted 

På jeres egen skole, eller på Næstved, Fensmark,  

eller Korskilde Bibliotek. 

 

Tilmelding                                                                                                                           

OBS tilmelding senest den 30.juni  klik her  

Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018.  

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Vild4


 
Forskningens Døgn 2018 

Naturvidenskab på en ny måde – for 4.-6. klasse 
 
 

Indhold 
Forskningens Døgn er et multimodalt undervisningsforløb målrettet grundskolens 
mellemtrin. Det består af introduktionsfilm, opgaver, materialer og vejledningsfilm til tre 
forskellige perspektiver på et naturvidenskabeligt fokusområde.   
Forskningens Døgn henvender sig især til fagområdet natur/teknologi, men også 
kompetencer fra fagene dansk, idræt og innovation sættes i spil. 
Fokus i 2018 var begrebet TID. Hvad fokus bliver i 2019 er stadigvæk under udvikling. 
Eleverne får gennem underholdende og aktiverende aktiviteter en videnskabsfunderet 
forståelse for det ellers flygtige begreb. Det bliver sjovt og tankevækkende! 
 
 
Læringsmål 
At eleverne bliver bevidste om et naturvidenskabeligt fokusområde og bruger et relevant 
fagsprog.  
Vi har fokus på at vække elevernes interesse for naturvidenskab og faglitteratur. 
.  

klasse 

Tid 
Varighed: 2-3 lektioner. 
En formiddag pr. klasse mellem kl. 10 og 12 i uge 15 eller 16. 
(Invitation sendes ud i foråret 2019) Aftalen skal være lavet senest 5 uger før besøget. 
Forløbet tilbydes 6 gange. 
 
 
Sted 
Fensmark eller Korskilde Bibliotek. 
 
 
Tilmelding  
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 3. januar 2019. 
 
 
Forventning 
Vi forventer, at eleverne er blevet introduceret for og har arbejdet med det tilsendte 
materiale. 
De tilmeldte klasser vil modtage materialer via mail i god tid før besøget på biblioteket. 
 

https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding


 

 

 
 
 

Smart Parat Svar 
– en supersej, sjov, skør og svær quiz for 6. klasser 

 
 
 

Indhold 
Smart Parat Svar er en landsdækkende quiz for alle landets 6. klasser, hvor formålet er at 
fremme og fastholde større børns læselyst og vise, at det er sejt at være ekspert på et 
område. 
Tilmeld et hold på 5 elever fra klassen, som ved en masse om 
bøger, film, spil, mad, mytologi eller måske fodbold. 
Resten af klassen deltager som publikum og hepper på 
deres hold. Der afholdes en lokal runde for Næstved 
Kommunes 6. klasser. Vinderen af den lokale quiz går 
videre til den regionale runde.  
 

Tid 
Lokal runde: onsdag d. 5. december kl. ca. 9:00 – 11:00 
Tidspunktet er vejledende og afhænger af antal 
tilmeldte hold. 
Regional runde:  Onsdag d. 9. januar. 
 
Sted 
Næstved Bibliotek 
 

Tilmelding 
Mail: bibb@naestved.dk. 

Oplys følgende ved tilmelding: 
- Skriv ”Smart parat svar” i emnefeltet 
- Kontaktinformation (mailadresse og mobilnummer) på lærer for tilmeldte hold. 
- Hvor mange elever der kommer med og hepper af hensyn til plads/stole 

 
Tilmeldingsfrist 
Fredag d. 28. september. 

mailto:bibb@naestved.dk


 

Demokrati – hvad rager det mig? 

for 7.- 8. klasse 
 
 

Den demokratiske samtale  
Dette tema handler om 
ytringsfrihed og det at danne sin 
egen mening. Der sættes tilmed 
fokus på den demokratiske 
samtale og elevernes evne til at 
sætte sig ind i andres synspunkter 
og baggrund for at mene, som de 
gør. 
 
Under temaet tager vi afsæt i inspirationsmateriale til arbejdet, bl.a. samtaleøvelser, og vi 
ser en kort film om ytringsfrihed og demokratisk samtale. 
 
 
Læringsmål: 
Arbejdet med den demokratiske samtale har til formål at lære eleverne, at de ved at ytre 
sig kan få indflydelse, og at alle har ret til at ytre sig. Eleverne lærer at lytte og vise respekt 
for andres holdninger. 
 
 
Tid 
Varighed: 2 lektioner. 
Formiddage kl. 10.00 d. 23. april, d. 2. maj samt d. 9. maj. 
Forløbet tilbydes 3 gange.   
 
Sted 
Næstved Bibliotek 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
Forventning:  Det forventes, at I har talt om og gjort jer tanker om hvad demokrati betyder 
for jer i klassen, inden I møder op til forløbet på biblioteket. 
 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Demokrati7
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Demokrati7


 
Bøger du kan mærke - læselyst for 7.-9. klasse 

 
Indhold 
Bøger kan åbne op for nye verdener, og tage dig med på fantastiske rejser. 
Lad os vise dine elever nogle gode, nye ungdomsbøger, som kan vække læselysten hos de 
fleste. Vi anbefaler bøger til målgruppen og inspirerer til gode læseoplevelser - også for 
dem, der ikke umiddelbart ser sig selv som læsere. Vi kommer omkring forskellige genrer og 
tendenser inden for ungdomslitteraturen. 
 
 
Læringsmål 
Støtter op om kompetencemålet læsning i faget dansk (efter 9. klassetrin): 
”Eleven kan styre og regulere sin læseproces og 
diskutere teksters betydning i deres kontekst”. 
 
 
Tid 
Varighed: 1 lektion. 
Formiddage kl. 10.00 på fastlagte datoer  
fra september til marts. 
Forløbet tilbydes 5 gange.  
 
 
Sted 
På jeres egen skole, eller på Næstved, 
Fensmark, Fuglebjerg eller Glumsø Bibliotek. 
 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
 
Forventning 
Ved besøg på biblioteket, forventer vi, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget. 
For at blive oprettet skal du personligt møde op på biblioteket med en af dine forældre. 
Husk at medbringe dit sygesikringskort  
 
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort/sundhedskort.  

 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Boeger7
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Boeger7


 

Valg & eksistens – Søren Kierkegaard for 
teenagere – 9. klasse 

Indhold 
Hvad vil det egentlig sige at eksistere? Det spørgsmål indleder 
denne temauge for 9. klasser, hvor historiske, litterære, 
dannelsesmæssige og åndelige aspekter smelter sammen i 
fortællingen om en af Danmarks største tænkere, teologen og 
filosoffen Søren Kierkegaard. En historisk præsentation og to 
workshops om ”Eksistens” og ”Valg” leder eleverne gennem 
spørgsmål og konkrete øvelser, der lægger op til refleksion over, 
hvad det vil sige at være et menneske, der forsøger at leve et 
meningsfuldt liv. En bibliotekar præsenterer afslutningsvis eleverne 
for ungdomslitteratur med kierkegaardske temaer.   
 
Læringsmål 
Eleverne får viden om Søren Kierkegaards liv, tid og væsentligste begreber, herunder viden 
om de fire eksistenser, spidsborgeren/æstetikeren/etikeren/den religiøse samt hans vinkel 
på de kristne grundbegreber ”Næsten” og ”Det dobbelte kærlighedsbud”. Eleverne 
filosoferer undervejs over begrebsparrene frihed/nødvendighed, sjæl/krop, dyr/menneske 
og deltager i øvelser, der har med konkrete livsvalg at gøre. I mødet med 
ungdomslitteratur, der har blik for eksistentielle temaer, inspireres eleverne til at låne 
bøger med hjem.  
 
 
Tid 
Varighed: 2 lektioner. 
Formiddage og eftermiddage i uge 40 (kl. 9.00-11.00 og 
kl. 12.00-14.00, dog minus tirsdag og torsdag eftermiddag) 
Forløbet tilbydes 8 gange. 
 
Sted 
Næstved Bibliotek.  
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
Forventning 

Forudsætning: Det forventes, at I i klassen har talt og gjort jer tanker om, hvad det vil sige 
at eksistere og være til, inden I møder op til forløbet på biblioteket 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Valg9
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Valg9


 

Digital dannelse – for 9.-10. klasse   
 

Indhold 
Bliv bedre til at holde hackerne ude, samt at være kritisk i forhold til de informationer du 
bliver bombarderet med dagligt. 
Vi gennemgår udvalgte søgebaser og sætter fokus på IT-sikkerhed. 
Der er fokus på noget aktuelt. 
 
Læringsmål 
Eleverne kan finde relevante kilder og har viden omkring digitale medier. Eleverne kan 
vælge digitale teknologier i forhold til situationen, dette matcher både færdigheds- og 
vidensmål for dansk og samfundsfag for 9. klasse. 
 

Tid 
Varighed: 1 lektion. 
Datoerne er fastlagte fra september til november, tidspunktet på dagen er 
kl. 10.00, men man er velkommen til at kontakte os, hvis tidspunktet af dagen ønskes 
ændret. 
Forløbet tilbydes 5 gange. 
 
Sted 
Vi tilbyder at komme ud på skolerne, men I er selvfølgelig også velkomne på Næstved 
Bibliotek. 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 18. juni 2018. 
 
Forventning 
Vi forventer, at eleverne har computere/internet til rådighed og ligeledes, at skolen stiller 
en projektor til rådighed. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Digital9
https://www.place2book.com/da/25926/list/EM6593/Digital9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alt om Orlaprisen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orlaprisen er de 7 til 12-åriges egen bogpris. Derfor er det selvfølgelig også børnene selv, 
der bestemmer, hvilke bøger der skal nomineres og i sidste ende modtage Orlaprisen 2018. 

I juni og juli kan alle børn komme med forslag til, hvilke børne- og ungdomsbøger der skal 
med i opløbet om Orlaprisen. Når finalisterne er fundet, er det igen op til børnene at 
stemme deres favoritter til sejr. 

Prisen er opkaldt efter Ole Lund Kirkegaards bybølle, Orla Frøsnapper, der har været en del 
af bogprisens identitet siden den blev uddelt for første gang i 2005. 

 

Orlaprisen 2018 bliver uddelt i november. 

 Juni og juli: Alle Danmarks børn nominerer deres yndlingsbøger til Orlaprisen 2018. 

 August: Download Orlabogmærker og pynt, se DIY-videoer osv. på www.dr.dk/orla 

 Slut august: Vi offentliggør de nominerede bøger. 

 September og oktober: Afstemning til Orlaprisen 2018. 

 Start oktober: Afstemningen lukker og vi tæller stemmerne op. 

 Start november: Vi uddeler årets Orlapris på Dokk1 i Aarhus. 

Læs mere om Orlaprisen her 

 

 

http://www.dr.dk/orla
https://www.dr.dk/ultra/alt-om-orlaprisen-2018


 



 

Årets børne- og ungdomsbøger 2018  

- præsenteret af Steffen Larsen 

 
 

Torsdag d. 22. november 2018 kl. 19.00-21.00 på Næstved Bibliotek 
Dette arrangement er for voksne 

 
Kom og hør om årets nye børne- og ungdomsbøger præsenteret af anmelder ved Politiken, 
Steffen Larsen. 
Steffen tager os med på en festlig gennemgang af årets udgivelser til børn og unge, ledsaget 
af billeder og eksempler fra bøgerne. 
Der bliver plads til snak og grin undervejs, og alle deltagere får en liste med hjem, med de 
bøger Steffen har fortalt om. 
Der serveres kaffe og te i pausen. 

 
Det praktiske: 
Afholdes: torsdag d. 22. november 2018 kl. 19.00-21.00 
Underviser: Steffen Larsen 
Adresse: Næstved Bibliotek og Borgerservice, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved i bibliotekets 
udlån 
Tilmelding: www.naesbib.dk/arrangementer 
Pris: kr. 50,- 
Pladser i alt: 150 
Tilmeldingsfrist: torsdag d. 15. november 2018 kl. 10.00 

http://www.naesbib.dk/arrangementer


Vinterbogen - for 4.-6. klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vinterbogen  

D. 6. januar-28. februar 2019 
 
I vinterens store læselyst-kampagne Vinterbogen er der fokus på at dele sin begejstring for 
gode læseoplevelser. Lav en begejstret anmeldelse på skrift eller video, lav en bookface, der 
viser hvor meget du elsker netop denne bog, skriv en hyldestsang eller tegn måske noget 
fra din yndlingsbog. Eller find på noget helt andet. Kort sagt: Vis din begejstring og vær 
heldig at vinde fede præmier til din klasse. Hold øje med hjemmesiden www.Biblo.dk i 
starten af 2019. Forløbet er for 4.-6. klassetrin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.biblo.dk/


Børnekulturuge 
Uge 21, 2019 for de 0-12 årige.  

Aktiviteter for børn i Næstved Kommune 

 
 

 

Hele Næstved er på den anden ende når Børnekulturfestivalen løber af 
stablen hvert år i maj måned. 
Hold øje med kataloget til Børnekulturfestivalen på https://naessi.dk/ 
som bliver sendt ud i foråret 2019.  
Målgruppe: Børn mellem 0-12 år, daginstitutioner, dagplejere, skoler og 
børnefamilier. 

 
 
 
 
 
 
 

https://naessi.dk/


 

Åben skole katalog: 
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-
katalog 
 
 

Tilmelding: 
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-
tilmelding 
 

 
 
  

https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-katalog
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-katalog
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding


 

Praktiske oplysninger 

 

 
Adresser: 
 
Næstved Bibliotek   Glumsø Bibliotek 
Kvægtorvet 4-6   Torvet 1 
4700 Næstved   4171 Glumsø 
Tlf: 55 88 40 00   Tlf: 55 88 40 30 
 

Fensmark Bibliotek  Korskilde Bibliotek 
Kildegårdsvej 56   Korskildevej 2A, Brøderup 
4684 Holmegaard   4733 Tappernøje 
Tlf: 55 88 40 10   Tlf: 55 88 40 50 
 
Fuglebjerg Bibliotek 
Byagervej 1 
4250 Fuglebjerg 
Tlf: 55 88 40 20 
 
 

Mailadresse til børnebiblioteket: bibb@naestved.dk 
Kontakt os gerne med spørgsmål eller gode ideer til nye forløb. 

 
 

Vi glæder os til at besøger jer på jeres skole, eller se jer på biblioteket  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

 

mailto:bibb@naestved.dk

