Åben skole
Næstved Bibliotek og Borgerservice
Tilbud til folkeskolerne
2019/2020

Kære folkeskoler i Næstved Kommune
Her er Næstved Bibliotek og Borgerservices Åben skole-katalog for skoleåret 2019/2020.
Tilbuddene i kataloget er rettet mod almenklasser i folkeskolen og sætter fokus på
elevernes læselyst og læring i mødet med biblioteket.
Specialklasselærere er meget velkomne til at skrive til os på bibb@naestved.dk for at aftale
et biblioteksbesøg.
Vi har i år knivskarpt fokus på læselyst i alle vores tilbud.
Med undersøgelsen ”Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik” (se link til undersøgelsen
bagerst i kataloget) blev det helt tydeligt, at nutidens børn og unge har brug for voksne;
bibliotekarer, lærere og forældre, til at guide dem ind på bibliotekerne og inspirere dem til
gode læseoplevelser, så de får styrket deres læsning. Her i kataloget har vi samlet en vifte af
tilbud med netop det fokus.
Som noget nyt tilbyder vi i år tre forfattermøder på biblioteket; et til indskolingen, et til
mellemtrinnet og et til overbygningen. Der er et begrænset antal pladser og tilmeldingen
foregår efter først-til-mølle princippet.
Når I besøger os, eller booker os til at besøge jer ude på skolerne, forventer vi, at I har
forberedt jeres elever på, hvad rammerne er for et biblioteksbesøg eller for vores besøg
hos jer, hvad der skal foregå, og hvordan man agerer på et bibliotek.
Kig i vores katalog. Her er tilbud til alle klassetrin.
De er lette at booke og er ganske gratis.
Tilmelding
Tilmeldingen åbner mandag d. 17. juni 2019. Tilmeld jer ved at klikke her eller her:
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-tilmelding
Tilmelding kan også ske via vores hjemmeside: www.naesbib.dk
Vælg menupunktet ”Børn og Unge” øverst på siden.
Klik på boksen ”Til skoler”
I venstre side af skærmen vælges ”Åben skole - tilmelding”.
Der er plads til én klasse pr. dato pr. tilbud ☺
Vær opmærksom på, at der er mulighed for at søge tilskud til transport via dette link:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/transportpulje
Vi glæder os til at inspirere jer til en masse gode læseoplevelser!
Med venlig hilsen Åben skole-gruppen, Næstved Bibliotek og Borgerservice

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, plus evt. tid på egen hånd i biblioteket.
Kl. 10.00 på fastlagte datoer fra marts til maj
Forløbet tilbydes 9 gange.

Sted
Næstved, Fensmark, Fuglebjerg
eller Glumsø Bibliotek
Tilmelding
Klik her
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019.

Forventning
Vi forventer, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget på biblioteket.
For at blive oprettet skal eleven personligt møde op på biblioteket med en forælder, eller
medbringe en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.
Det er vigtigt at huske at medbringe sundhedskortet.
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort ved biblioteksbesøget.

En kuffert fuld af bøger
– for 3. klasse
Indhold
Få besøg i din klasse af to bibliotekarer, som har en kuffert fuld af gode og inspirerende
bøger med. Der vil være en kort præsentation af 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: Ca. 1,5 time.
Kl. 10.00 på fastlagte datoer fra august til marts.
Forløbet tilbydes 8 gange.

Sted
Den enkelte skole og Næstved Bibliotek.
Tilmelding
Klik her
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019.
Forventning
Vær opmærksom på, at klassen forpligter sig til et besøg på Næstved Bibliotek, når I skal
aflevere kufferten igen.
Vi forventer, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget på biblioteket.
For at blive oprettet skal eleven personligt møde op på biblioteket med en forælder, eller
medbringe en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.
Det er vigtigt at huske at medbringe sundhedskortet.
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort, når I returnerer kufferten på Næstved
Bibliotek.

Vind eller forsvind – hvilke bøger vælger du?
- læselyst for 4.-6. klasse
Indhold
Sæt gang i læselysten i din klasse med et spændende besøg på biblioteket.
Vi præsenterer kort et bredt udvalg af genrer og nyere bøger til målgruppen. Hvilke bøger vi
skal fortælle mere uddybende om, er eleverne med til at bestemme med løbende
afstemninger under præsentationen.
Klassen skal hjemmefra have udvalgt tre børnebøger, som eleverne vil anbefale til den
næste klasse, vi får besøg af til Vind eller forsvind.
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: Ca. 1,5 time, plus evt. tid på egen hånd i biblioteket.
Kl. 10.00 på fastlagte datoer fra december til marts.
Forløbet tilbydes 8 gange.
Sted
På Næstved, Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø
eller Korskilde Bibliotek.
Tilmelding
Klik her
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019.
Forventning
Klassen skal medbringe tre anbefalinger af børnebøger til den næste klasse.
Vi forventer, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget på biblioteket.
For at blive oprettet skal eleven personligt møde op på biblioteket med en forælder, eller
medbringe en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.
Det er vigtigt at huske at medbringe sundhedskortet.
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort ved biblioteksbesøget.

Bøger du kan mærke
- læselyst for 7.-9. klasse
Indhold
Bøger kan åbne op for nye verdener og tage dig med på fantastiske rejser. De kan pirre din
fantasi og din nysgerrighed, og give dig mulighed for at møde ligesindede og modsætninger.
Lad os vise dine elever nogle gode, nyere 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: ca. 1 time, plus evt. tid på egen hånd i
biblioteket.
Kl. 10.00 på fastlagte datoer fra september til
december.
Forløbet tilbydes 6 gange.
Sted
På jeres egen skole, eller på Næstved, Fensmark,
Fuglebjerg eller Glumsø Bibliotek.

Tilmelding
Klik her
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019.
Forventning
Ved besøg på biblioteket, forventer vi, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget.
For at blive oprettet skal eleven personligt møde op på biblioteket med en forælder, eller
medbringe en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket.
Det er vigtigt at huske at medbringe sundhedskortet.
HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort ved besøg på biblioteket.

Forfattere i fokus:

Anne Sofie Hammer
- for 0.-3. klasse
Vi inviterer til et spændende oplæg af børnebogsforfatter Anne Sofie Hammer.
Hun har skrevet adskillige børnebøger og enkelte ungdomsbøger, men mest kendt er nok
hendes bogserie om Villads fra Valby.
Anne Sofie vil fortælle om, hvordan idéen til Villads-figuren opstod, om de tanker der
opstår, når man skal skrive en ny bog, og om hvordan livet som forfatter er.
Der vil være også være tid til at stille spørgsmål.
Når du tilmelder din klasse, forventer vi at I:
1. Stifter bekendtskab med Anne Sofie Hammers forfatterskab inden oplægget på
biblioteket.
2. Forbereder 2-3 relevante spørgsmål til Anne Sofies forfatterskab, så vi kan få en god
snak i forlængelse af oplægget.
Tid og sted
Torsdag d. 28. november 2019
Kl. 9.00-10.00 eller 11.00-12.00
på Næstved Bibliotek

Tilmelding
Klik her.
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019

Læs mere om Anne Sofie Hammer på hendes hjemmeside:
https://www.annesofiehammer.dk/om-mig

Forfattere i fokus:

Nicole Boyle Rødtnes & Bjarke Schjødt Larsen
- for 4.-6. klasse
Glæd jer til et spændende oplæg af forfatterparret Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Schjødt
Larsen, som tilsammen har skrevet over 100 bøger.
I oplægget fortæller de om, hvordan de blev forfattere og om deres bøger, bl.a. Elverdans,
Medusa, Ghost, De dødes cirkus og Zombie-jæger.
Der er rig mulighed for at stille spørgsmål, og der er også en konkurrence, hvor man kan
vinde en bog.
Når du tilmelder din klasse, forventer vi at I:
1. Stifter bekendtskab med Nicole og Bjarkes forfatterskaber inden oplægget på
biblioteket.
2. Forbereder 2-3 relevante spørgsmål til Nicole og Bjarkes forfatterskaber, så vi kan få
en god snak i forlængelse af oplægget.

Tid og sted
Torsdag d. 26. september 2019
Kl. 9.00-10.30 eller 11.00-12.30
på Næstved Bibliotek

Tilmelding
Klik her.
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019

Læse mere om Nicole Boyle Rødtnes på Forfatterweb:
https://forfatterweb.dk/oversigt/roedtnes-nicole-boyle
Læs mere om Bjarke Schjødt Larsen på hans hjemmeside: http://bslforfatter.blogspot.com/

Forfattere i fokus:

Sanne Munk Jensen
- for 7.-9. klasse
Kom og mød forfatter Sanne Munk Jensen på biblioteket!
Sanne Munk Jensen skriver supergode bøger til unge. Hun står bag titler som; ”En dag
skinner solen også på en hunds røv”, ”Arangutang”, ”Dig og mig ved daggry” og ”Tag gaden
tilbage”.
Sanne Munk Jensen vil fortælle om, hvordan hun arbejder som forfatter og om de bøger
hun har skrevet.
Når du tilmelder din klasse, forventer vi at I:
1. Stifter bekendtskab med Sanne Munk Jensens forfatterskab inden oplægget på
biblioteket.
2. Forbereder 2-3 spørgsmål til Sannes forfatterskab, så vi kan få en god snak i
forlængelse af oplægget.

Tid og sted
Torsdag d. 31. oktober 2019
Kl. 9.00-10.30 eller 11.00-12.30
på Næstved Bibliotek
Tilmelding
Klik her.
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019

Foto: HEIN Photography

Læs mere om Sanne Munk Jensen på hendes hjemmeside: https://sannemunkjensen.dk/
og på Forfatterweb: https://forfatterweb.dk/oversigt/zmunkjensen00

Mustafas kiosk
- et tematisk forløb for 0.-1. klasse
Indhold
Bogen ”Mustafas kiosk” af Jakob Martin Strid er en samling af festlige børnerim illustreret
af forfatteren selv. Den blev udgivet første gang i 1999, og er siden blevet en kendt og
elsket børnebogs-klassiker.
Vi læser forskellige rim op fra bogen, og krydrer derefter historien med forskellige
aktiviteter.
Udover forløbet på bibliotekerne, tilbyder Børnekulturhuset i uge
9, teaterkoncerten ”Mustafas kiosk” med Teater Fantast, for
kommunens 0. og 1. klasser.
Læringsmål
Støtter op om kompetencemålet for børnehaveklassen: ”Sprog;
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på”.
Tid og sted
Varighed: ca. 1 time.
Kl. 10.00
Forløbet tilbydes én gang pr. dag,
mandag til torsdag i uge 6 og 8 på Næstved Bibliotek.
På Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde Bibliotek
vil forløbet blive tilbudt én dag i uge 6 og én dag i uge 8
på hver lokation.
Forløbet tilbydes i alt 16 gange.
Tilmelding
Klik her
Tilmeldingen åbner d. 17. juni 2019.

Valg & eksistens:

Søren Kierkegaard for teenagere
– for 8.-9. klasse
Indhold
Hvad vil det egentlig sige at eksistere? Det spørgsmål indleder
denne temauge for 8. og 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.
Forløbet afvikles af de to kirke- og kulturmedarbejdere og tidligere
folkeskolelærere, Camilla og Neel.
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 og 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 timer.
Formiddage og eftermiddage i uge 45 (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. 17. juni 2019.
Forventning
Forløbet er et introduktionsforløb og kræver ikke forberedelse.

Årets bedste børne- og ungdomsbøger 2019
- præsenteret af Steffen Larsen

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.
Dette arrangement er for voksne.
Dato og tid
Torsdag d. 21. november 2019
Kl. 19.00-21.00
Sted
Næstved Bibliotek
Pris
50 kr.
Tilmelding
www.naesbib.dk/arrangementer

Hvert år deltager tusindvis af børn i Danmarks største læsekonkurrence, Sommerbogen,
hvor det gælder om at læse og anmelde en masse bøger i løbet af sommerferien. Sidste år
blev der skrevet og filmet 16.301 anmeldelser henover sommeren! Du kan vinde fede
præmier og opdage nye spændende, gode, uhyggelige og sjove bøger.
Sommerbogen er for skolebørn i alderen 7-14 år, og I år løber konkurrencen fra fredag d.
14. juni til lørdag d. 24. august 2019. For at deltage skal du oprette en profil på de danske
børnebibliotekers fælles website, www.biblo.dk. Til dette skal du bruge dit Uni-login.
Når du har anmeldt mindst én bog på biblo.dk, kan du være heldig at vinde en bog. Der
bliver trukket vindere hver dag.
Når du har lavet mindst tre anmeldelser på biblo.dk, er du med i konkurrencen om en af de
fem store hovedpræmier, som uddeles når konkurrencen er slut. De kaldes
”anmelderpriserne” og er:
•
•
•
•
•

Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Tekst (7-11 år)
Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Video (7-11 år)
Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Tekst (12-14 år)
Sommerbogens Anmelderpris: Bedste Video (12-14 år)
Sommerbogens Anmelderpris: Den Heldige

De 5 vindere får hver lov at tømme en boghandel på 5 minutter!
Du kan også printe og vise dit læsebevis på dit lokale bibliotek, så kan du vælge din helt
egen bogpræmie. Læsebeviset får du frem ved at trykke på den lille blå sky ved siden af dit
profil-billede inde på din profil på biblo.dk.
Derudover har vi i Næstved Kommune også en lokal hovedpræmie, som er:
Et gavekort på 1000 kr. til Langes Bog & Idé, Torvestræde 3, 4700 Næstved.
Når konkurrencen er slut, trækker vi én vinder blandt alle de læsebeviser, der er indleveret
af børn, bosiddende i Næstved Kommune.
Læs mere om regler og konkurrencen på https://biblo.dk/sommerbogen

Orlaprisen 2019

Orlaprisen er de 7 til 12-åriges HELT egen bogpris. Derfor er det selvfølgelig også børnene
selv, der bestemmer, hvilke bøger der skal nomineres og i sidste ende modtage Orlaprisen
2019.
I løbet af sommeren kan alle børn komme med forslag til, hvilke børne- og ungdomsbøger
der skal med i opløbet om at vinde 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 2019 forventes at blive uddelt i november.
Følg med på vores hjemmeside, Facebook og Instagram for mere information om Orlaprisen.

Vinterbogen
- for 1.-6. klasse

I vinters løb den nye store læselyst-kampagne, Vinterbogen, for første gang af stablen.
Vinterbogen handler om læselyst, om at inspirere andre og selv blive inspireret.
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.
Forløbet er for 1.-6. klasse.
Hold øje med hjemmesiden www.biblo.dk i starten af 2020.
Vi har samlet et idékatalog som inspiration til nye måder at skabe læselyst på. Der er både
idéer til skolerne og bibliotekerne, samt inspiration til hvordan man deler en læseoplevelse
i Vinterbogen-konkurrencen.

Børnekulturfestival

Hele Næstved Kommune er på den anden ende når Børnekulturfestivalen løber af stablen
hvert år i maj måned. I 2020 ligger Børnekulturfestivalen i uge 20. Ugen byder på masser af
sjove og spændende aktiviteter indenfor musik, teater, litteratur, kunst, historie, natur,
sport og meget mere.
Børnekulturfestivalen er for børn mellem 0-12 år, daginstitutioner, dagplejere, skoler og
børnefamilier.
Hold øje med programmet til Børnekulturfestivalen på https://naessi.dk/ som bliver sendt ud
i foråret 2020.

Gode links
Næstved Bibliotek og Borgerservices hjemmeside:
www.naesbib.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
Indmeldelsesblanket til oprettelse af børnelånere:
https://www.naesbib.dk/sites/default/files/boernelaanerkort_-_indmeldelsesblanket_0.pdf
Transportpuljen:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/transportpulje
Rapporten ”Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik”:
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdferlselyst/Overblikogindblik2017.pdf

Praktiske oplysninger
Adresser
Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4-6
4700 Næstved
Tlf: 55 88 40 00

Glumsø Bibliotek
Torvet 1
4171 Glumsø
Tlf: 55 88 40 30

Fensmark Bibliotek
Kildegårdsvej 56
4684 Holmegaard
Tlf: 55 88 40 10

Korskilde Bibliotek
Korskildevej 2A, Brøderup
4733 Tappernøje
Tlf: 55 88 40 50

Fuglebjerg Bibliotek
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg
Tlf: 55 88 40 20

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

Vi glæder os til at besøge jer på jeres skole,
eller se jer på ét af vores fem biblioteker ☺
Med venlig hilsen
Børnekulturformidlerne i Åben skole-gruppen

