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Kære folkeskoler i Næstved Kommune! 

 

Her er Næstved Bibliotek og Borgerservices Åben skole-katalog for skoleåret 2021/2022. 
Tilbuddene i kataloget er rettet mod almenklasser i folkeskolen, som læser på 
alderssvarende niveau, og det 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 fortsat et stærkt fokus på børns læsning og læselyst, og på det gode og vigtige 
samarbejde med jer ude på skolerne. I fællesskab med jer (og børnenes forældre) løfter vi 
sammen den vigtige opgave det er at fastholde og inspirere børnene til at læse. 
Her i kataloget har vi samlet en lang række tilbud med netop det fokus. 

Vi fortsætter succesen med ”Forfattere i fokus” og tilbyder igen tre forfattermøder på 
biblioteket; et til indskolingen, et til mellemtrinnet og et til overbygningen. Der er et 
begrænset antal pladser, og man kan som lærer KUN tilmelde sin egen klasse. 

Det er valgår i år og derfor tilbyder vi forløbet ”Demokrati- hvad rager det mig?!” til 8.-9. 
årgang. Vi har også et tilbud fra Borgerservice med i kataloget til 9. årgang med fokus på 
NemID. 
 

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 besøget, bl.a. 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 de er helt gratis.  
 

Tilmelding  
Tilmeldingen åbner mandag d. 14. juni 2021 kl. 8:00.  

• Tilmeld jer ved at klikke her  
• 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”.  

• Eller via Næstved Kommunes Åben skole-portal: https://skoletjenesten.dk/naestved-
bibliotek  

  
Der er plads til én klasse pr. dato pr. tilbud. 
HUSK at skrive din booking ind i din kalender, så I ikke glemmer vores aftale   
 

Vær opmærksom på, at der er mulighed for at søge tilskud til transport i Næstved 
Kommunes Transportpulje via https://skoletjenesten.dk/tilbud/transportpuljen 
  

Vi glæder os til at inspirere jer til en masse gode læseoplevelser! 
Med venlig hilsen 
 

Børnekulturformidlerne, Næstved Bibliotek og Borgerservice 

mailto:bibb@naestved.dk
https://www.naesbib.dk/taxonomy/term/237/til-skoler/aaben-skole-katalog
https://www.naesbib.dk/sektion/boern-og-unge/til-skoler/aaben-skole-tilmelding
http://www.naesbib.dk/
https://skoletjenesten.dk/naestved-bibliotek
https://skoletjenesten.dk/naestved-bibliotek
https://skoletjenesten.dk/tilbud/transportpuljen


Sæt gang i læselysten 
Læselyst 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 i børnebiblioteket. Her viser vi 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. 
Forløbet tilbydes på 8 fastlagte datoer  
fra marts til maj 2022. 
Alle gange kl. 10.00. 
 
Sted 
Næstved, Fuglebjerg  
eller Glumsø Bibliotek 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021. 
 
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.  
 

  

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Laes02


En kuffert fuld af bøger 
Læselyst for 3. klasse 

 
 

Indhold 
Få besøg i din klasse af to børnebibliotekarer, som kommer med en kuffert fuld af gode og 
inspirerende bøger. Der vil være en kort introduktion til bøgerne, og efterfølgende får 
klassen lov til at låne bøgerne i 1 måned. 
Det er en forudsætning for at booke tilbuddet, at hele klassen kommer på biblioteket for at 
aflevere kufferten efter 1 måned. Her får børnene mulighed for at fortælle om deres 
læseoplevelser og 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 8 gange på 
fastlagte datoer.  
Alle gange kl. 10.00. 
 
Sted 
Den enkelte skole og et af 
Næstved Kommunes 
folkebiblioteker. 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021. 
 
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, når I returnerer kufferten på 
biblioteket.  
 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Kuffert03


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 besluttet hvilke 8 genrer de gerne vil have præsenteret bøger 
inden for. Valget står imellem disse genrer: Science fiction, Venskab, Gaming og SoMe, 
Fantasy, Gys, Krimi, Kærlighed, Heste, Sport og fritid, Sjove bøger, Graphic novels, 
Faglitteratur. 
 
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. 45 minutter, plus evt. tid på egen hånd i biblioteket. 
Forløbet tilbydes på 8 fastlagte datoer fra januar til marts 2022. 
Alle gange kl. 10.00.  
 
Sted 
På Næstved, Fensmark, Fuglebjerg,  
Glumsø eller Korskilde Bibliotek. 
 
I tilfælde af restriktioner, kan vi afvikle  
”Vind eller forsvind” online i Teams.  
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021.  
 
Forventning 
Inden besøget på biblioteket skal I have valgt hvilke 8 genrer, I vil have præsenteret bøger 
inden for og givet os besked om jeres valg senest en uge inden besøget. 
Vi forventer, at eleverne er oprettet som lånere inden besøget på biblioteket. 
For at blive oprettet skal eleven møde personligt 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.  

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Vind46


Ud med Knud 

Et tematisk forløb for 5.-6. klasse 
 

Indhold 

”Ud med Knud” er skrevet af Jesper Wung-Sung og handler om William, som har kræft. 

Imens han ligger derhjemme i sin seng, får han selskab af Knud. Knud er hans bedste ven 

men også hans sygdom - og hvordan slipper man lige af med ham? 

Vi læser et uddrag af bogen op, og bagefter laver vi forskellige aktiviteter med 

udgangspunkt i historien og dens temaer. 

Udover forløbet på biblioteket tilbyder Børnekulturhuset i uge 39 teaterforestillingen  

”Ud med Knud”, opført af Teatret Fair Play, for kommunens 5. og 6. klasser.  

Bemærk at tilmelding til teaterforestillingen sker hos Børnekulturhuset. 

 

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 time.  

Forløbet tilbydes én gang pr. dag, 

tirsdag til torsdag i uge 37 og 38.  

Forløbet tilbydes i alt 6 gange.  

Alle gange kl. 10.00. 

 

Sted  
På Næstved Bibliotek. 
 

Tilmelding 

Klik her 

Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021. 

 

Forventning 

Inden besøget på biblioteket forventer vi, at  

børnene er blevet sat ind i, hvad der skal foregå 

under jeres besøg og hvordan man agerer på et bibliotek.  

 

HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort, hvis de vil låne bøger efter forløbet.  
 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Knud56


Smart Parat Svar 

Er din 6. klasse Danmarks klogeste? 

 
Indhold 
Det har du nu chancen for at finde ud af! 

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. Samtidig quizzer dine elever i paratviden, nysgerrighed og sammenhold. 
Tilmeld et hold på 5 elever fra klassen, som ved en masse om bøger, film, spil, mad, 
mytologi eller måske sport. Resten af klassen deltager som publikum og hepper på deres 
hold. Det er kun muligt at tilmelde ét hold pr. klasse.  
Der afholdes en lokal runde for Næstved Kommunes 6. klasser på biblioteket. Vinderen af 
den lokale quiz går videre til den regionale runde. I den afsluttende landsdækkende finale 
mødes landets 9 bedste hold – enten fysisk eller online, afhængig af eventuelle 
restriktioner. 
Læs mere om konkurrencen, regler mv. på www.smartparatsvar.dk. 
 
Tid 
Lokal runde: onsdag d. 1. december 2021 kl. 9.00 – ca. 11.00 
Tidspunktet er vejledende og afhænger af antal tilmeldte hold.  
Regional runde: onsdag d. 12. januar 2022. 
National finale: onsdag d. 2. februar 2022.  
Endelig lokation for finalen meldes ud senere. 
     
 
Sted    
Næstved Bibliotek (lokal runde) 
 

Tilmelding 
Send en mail til: bibb@naestved.dk. 
Oplys følgende ved tilmelding: 

• Skriv ”Smart parat svar” i emnefeltet 
• Navnet på klassens hold (fx ”De kloge fra 6.U”), klassens navn, afdeling og skole.  
• Kontaktinformation (mailadresse og mobilnummer) på læreren for holdet. 
• Hvor mange elever der kommer med og hepper af hensyn til plads/stole. 

 
Vi gør opmærksom på, at finalen bliver filmet, og at de forskellige TV2-regioner muligvis 
kommer ud til de lokale og regionale runder og filmer. Som deltagere skal I derfor være 
indforstået med at blive filmet, det vil sige, at du som lærer skal have hentet tilladelser fra 
hele klassens forældre til, at børnene må filmes. 
 
Tilmeldingsfrist 
Onsdag d. 15. september 2021. 

http://www.smartparatsvar.dk/
mailto:bibb@naestved.dk


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

 

Indhold 
Bøger kan åbne op for nye verdener, og tage én med på fantastiske rejser.  
Gennem litteraturen har man rig mulighed for at møde både ligesindede, som man kan 
spejle sig i, og modsætninger, som kan udvide ens horisont. Ungdomslitteraturen er 
kendetegnet ved at tage livets store emner op i overgangen fra barn til voksen.  
Lad os vise dine elever nogle nyere, gode 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.  
Sidst men ikke mindst tager vi en snak om hvilke ungdomsbøger, film eller serier dine elever 
synes er fede lige nu og hvorfor. Det er vigtigt, at I forbereder jer på den afsluttende snak. 
 
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. 
Forløbet tilbydes på 6 fastlagte datoer fra  
september til december 2021. 
Alle gange kl. 10.00. 
 

Sted 
På jeres egen skole, eller på Næstved, Fensmark,  
Fuglebjerg eller Glumsø Bibliotek. 
 

Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021. 
 

Forventning 
Ved besøg på biblioteket forventer vi, at eleverne er 
oprettet som lånere inden besøget, hvis de ønsker at 
låne. For at blive oprettet skal eleven personligt møde op på biblioteket med en af sine 
forældre eller medbringe en udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket. Husk at 
medbringe elevens sundhedskort.  
 

HUSK at bede eleverne medbringe deres lånerkort/sundhedskort på selve dagen.  
 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Boeger79


FN’s 17 verdensmål på spil  
Et forløb for 8. klasse 

 
Indhold 
I en kombination af forskellige brætspil vil vi sætte Verdensmålene på spil. 

Spillene er udviklet til jer, der skal arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed og 
har brug for et redskab i undervisningen. 
Formålet er ikke kun at give kendskab til Verdensmålene men også at få eleverne til at 
reflektere over målene, og ikke mindst deres egen rolle i forhold til bæredygtig udvikling. 
Spillene er derfor særligt relevante i samfundsfag og biologi. 

I forbindelse med forløbet har vi inviteret en Verdensmål-ambassadør fra 
organisationen ”Verdens bedste nyheder”, verdensbedstenyheder.dk, hvis arbejde 

tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 
Læringsmål   
Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og værdigrundlag, så de 
kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå en forståelse af, 
hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå 
hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Tid 
Varighed: Ca. 2 timer, plus evt. tid på egen hånd i biblioteket. 
Forløbet tilbydes 2 gange i november 2021. 
Begge gange kl. 10.00  
 
Sted 
På Næstved Bibliotek  
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021.  
 
Forventning 
Vi forventer at klassen på forhånd har arbejdet med Verdensmålene eller skal i gang med 
det umiddelbart efter besøget på biblioteket. 
 

 

  

https://verdensbedstenyheder.dk/
https://www.verdensmaal.org/
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Verden8


Demokrati – hvad rager det mig? 
For 8.-9. klasse 

 
 

Indhold 
Dette forløb handler om ytringsfrihed og det at danne sin egen mening. Vi sætter fokus på 
den demokratiske samtale og elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og 
baggrunde for at mene, som de gør. 
Emnet er højaktuelt, da der afholdes Kommunalvalg d. 16. november 2021. 
 

I forløbet tager vi afsæt i inspirationsmateriale udarbejdet af Børne- og 
Undervisningsministeriet, 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 kan få 
indflydelse ved at ytre sig, og at alle har ret til at ytre sig. Eleverne lærer at lytte og vise 
respekt for andres holdninger. 
 
Tid 
Varighed: 1,5 time 
Forløbet tilbydes 4 mandage: 
25. oktober, 1. november, 
8. november og 15. november. 
Alle gange kl. 10.00 – 11.30. 
 
Sted 
Næstved Bibliotek 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021. 
 
Forventning 
Vi forventer, 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/sw2/sales/event_list/EM6593/Demokrati89


                             Workshop i digital parathed 

                For 9. klasse  
 

Det er politisk besluttet, at alle unge over 15 år skal have NemID og en aktiveret digital 

postkasse. Det er vigtigt, at de unge får kendskab til den digitale selvbetjening, som er 

kanalen til kommunikation mellem det offentlige og borgerne. 

Workshoppens indhold: 

• Styrke elevens kompetencer i at være selvbetjent, digital borger.  

• Kendskab til ”det offentlige”. 

• Eleven opnår kendskab til og viden om den digitale selvbetjening, bl.a. NemID og 

digital post, og hvorfor det er relevant og vigtigt. 

• Eleven får viden om, at digitale kanaler er kommunikationsformen med det 

offentlige.  

• Eleven reflekterer over egne eller andres behov for kontakt med det offentlige. 

 

Workshoppen understøtter tværfaglige undervisningsmuligheder i samfundsfag og dansk, 

samt støtter op om EMU fællesmål i faget dansk – It og Kommunikation: 

• Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv 

og fællesskab. 

• Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen. 

• Eleven kan handle i forhold til nye digitale udfordringer og betingelser. 

 

Tid 

Varighed: 1 lektion (45 min.) 

Forløbet tilbydes 6 gange i september – november 2021 

 

Sted 

På den tilmeldte skole 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021.  
 
Forventning: 

Vi forventer, at eleverne må benytte smartphone/pc/tablet til denne lektion, og at 

undervisningslokalet er udstyret med en projektor, som en computer kan tilsluttes, samt 

trådløs internetadgang. 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/Digital9


Forfattere i fokus: 

Thomas Brunstrøm 
For 0.-3. klasse 

 

Mød børnebogsforfatter Thomas Brunstrøm på biblioteket, manden bag de humoristiske 

bøger om Sallys far! 

Den første billedbog om Sallys far, Dengang Sallys far var dreng, blev udgivet i 2015, og 

siden er der kommet otte bøger mere i serien. Derudover er Thomas Brunstrøm også 

forfatter til bogen, Hvad fanden er et bandeord? (2021), hvori man på sjoveste vis bliver 

præsenteret for de rigtig slemme bandeord! 

Thomas Brunstrøm vil fortælle om livet som forfatter til Sallys far, og der vil være mulighed 

for at stille spørgsmål.  

Når du tilmelder din klasse, forventer vi at I: 

• Stifter bekendtskab med Thomas Brunstrøms forfatterskab inden oplægget på 
biblioteket. 

• Forbereder 2-3 relevante spørgsmål til Thomas Brunstrøms forfatterskab, så vi kan få 
en god snak i forlængelse af oplægget. 

Tid og sted                                                                         

Onsdag d. 17. november 2021  

Kl. 9.00-10.00 eller 10.30-11.30  

på Næstved Bibliotek 

 

Tilmelding 

Klik her 

Tilmeldingen åbner 14. juni 2021. 

                 
 

 
 
  
 
 

 
Læs mere om Thomas Brunstrøm her: https://www.carlsen.dk/thomas-brunstroem 
  

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/FiFThomas03
https://www.carlsen.dk/thomas-brunstroem


Forfattere i fokus: 

Adam O. 
For 4.-6. klasse 

 
Mød forfatter og illustrator Adam O på biblioteket eller online!  
 
Adam O både skriver og illustrerer spændende bøger til børn. Hans mest kendte serie er 
Den rustne verden, hvor Danmark er forvandlet til en losseplads, som de fire søskende, 
Lærke, Peter, Bowie og Ramona, må kæmpe sig igennem. 
 
I oplægget fortæller Adam O om, hvordan han blev forfatter og illustrator, hvad han er 
inspireret af, og hvordan han arbejder.  
Efter oplægget er der mulighed for stille gode og relevante spørgsmål til Adam O. 
 
Når du tilmelder din klasse, forventer vi at I: 
 

• Stifter bekendtskab med Adam O’s forfatterskab inden oplægget. 
• Forbereder 2-3 relevante spørgsmål til Adam O’s bøger eller illustrationer, så vi kan få 

en god snak i forlængelse af oplægget. 
 
Tid og sted 
Tirsdag d. 16. november 2021 
Kl. 9.00-10.30 på Næstved Bibliotek eller 
kl. 11.00-12:00 på Teams 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021.  
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Læs mere om Adam O på hans hjemmeside: www.adamo.dk  
 
og på Forfatterweb: https://forfatterweb.dk/adam-o 
 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/FiFAdam46
http://www.adamo.dk/
https://forfatterweb.dk/adam-o


Forfattere i fokus: 

Lise Villadsen 
For 7.-9. klasse 

 
Mød forfatter Lise Villadsen på biblioteket eller online! 

Lise Villadsen skriver super gode bøger til unge. Hun står bag titler som Tigerhjerte, Slet 
beviserne, Kommer du nogensinde tilbage til mig?, Kvantespring og Tyr. 

Lise Villadsen vil fortælle om, hvordan hun blev forfatter, hvad der inspirerer hende, 
hvordan hun arbejder, og om de bøger hun har skrevet. Efter oplægget vil der være 
mulighed for at stille gode og relevante spørgsmål til Lise Villadsen.  

 
Når du tilmelder din klasse, forventer vi at I: 
 

• Stifter bekendtskab med Lise Villadsens forfatterskab inden oplægget. 
• Forbereder 2-3 spørgsmål til Lise Villadsens forfatterskab, så vi kan få en god snak i 

forlængelse af oplægget. 
 

Tid og sted 
Torsdag d. 18. november 2021 
Kl. 9.00-10.30 på Næstved Bibliotek eller  
kl. 11.00-12.00 på Teams 
 
Tilmelding 
Klik her 
Tilmeldingen åbner d. 14. juni 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Læs mere om Lise Villadsen på Forfatterweb: https://forfatterweb.dk/villadsen-lise 

  

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6593/FiFLise79
https://forfatterweb.dk/villadsen-lise


Hold øje med … 

 

 

         
 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlaprisen 2021 
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 modtage Orlaprisen. 

Orlaprisen forventes at blive uddelt i 

november 2021. 
 

Børnekulturfestival 
16.-20. maj 2022 
Børnekulturfestivalen er for børn 

mellem 0-12 år, daginstitutioner, 

dagplejere, skoler og børnefamilier. 

Hold øje med programmet til 

Børnekulturfestivalen, som bliver 

sendt ud i foråret 2022 på: 

https://naessi.dk/  
 

Vinterbogen 
17. januar – 11. februar 2022 
 

Vinterbogen er for 1.-6. klasse. 

Der trækkes lod om 3 præmier 

imellem alle de klasser der opretter 

sig, og skriver anmeldelser på 

www.vinterbogen.dk  

https://naessi.dk/
http://www.vinterbogen.dk/


 

 
 
De Danske Børnebiblioteker inviterer alle børn i alderen 6-15 år til at deltage i Danmarks 
største læsekonkurrence, Sommerbogen 2021, og børnebibliotekerne i Næstved 
Kommune er selvfølgelig med igen i år. 
Det er nemt at deltage, man skal bare læse en masse gode bøger, løse nogle udfordringer 
undervejs, og så melde sig til konkurrencen om at tømme en boghandel på 5 minutter. 
Bag konkurrencen står De Danske Børnebiblioteker, der sammen arbejder henimod 
sommerens fornemmeste opgave, nemlig at tilbyde børn en masse spændende litteratur, 
som man kan kaste over i den lange sommerferie. Tusindvis af børn deltager hvert år i 
kampagnen, der med stor succes får børnene til at læse mere og dele de gode 
læseoplevelser med hinanden. 
Kravet om boganmeldelser er trådt lidt i baggrunden, og i stedet er fokus på, at børnene 
får udfordret sig selv undervejs i læsningen, og dermed sættes selve læseoplevelsen i 
centrum. 

 

Sådan skal børnene gøre for at være med: 

Man kan deltage i Sommerbogen fra den 11. juni til den 21. august, og det er for alle børn 
mellem 6 og 15 år 

 

• Børnene henter et udfordringsark på biblioteket eller printer det fra www.naesbib.dk  

• Børnene læser 3 bøger og løser mindst 10 af læseudfordringerne 

• Børnene udfylder de 3 anmeldelseskort på bagsiden af udfordringsarket 

• Børnene afleverer det udfyldte udfordringsark på biblioteket og vælger en bogpræmie 

• Børnene er nu med i lodtrækningen om de 3 hovedpræmier, samt den lokale 
lodtrækning om fire gavekort til Langes Bog & Idé 

 
Læs mere og find pr-materialer på https://www.laesesporet.dk/sommerbogen  

 

 

http://www.naesbib.dk/
https://www.laesesporet.dk/sommerbogen


Årets bedste børne- og ungdomsbøger 2021 
Præsenteret af Anette Øster 

 

 
 

Kom og hør om årets mange gode udgivelser til børn og unge. Med udgangspunkt i en stor 
stak bøger vil Anette Øster præsentere de nyeste tendenser og titler inden for børne- og 
ungdomslitteraturen. Anette Øster er ph.d. i børnelitteratur og arbejdede i 2009-2017 som 
børnebogsredaktør. I dag arbejder hun på Roskilde Bibliotek. 
 
Der serveres kaffe og te i pausen. 
Dette arrangement er for voksne. 
 
Dato og tid 
Torsdag d. 20. januar 2022 
Kl. 19.00-21.00 
 

Sted 
Næstved Bibliotek 
 

Pris 
50 kr. 
 

Tilmelding 
Der er åben for tilmelding på Næstved Biblioteks hjemmeside i løbet af efteråret: 
www.naesbib.dk/arrangementer  

http://www.naesbib.dk/arrangementer


Praktiske oplysninger 

 
Adresser: 
 
Næstved Bibliotek    Glumsø Bibliotek 

Kvægtorvet 4-6   Torvet 1 
4700 Næstved   4171 Glumsø 
    
Fensmark Bibliotek   Korskilde Bibliotek 
Kildegårdsvej 56   Korskildevej 2A, Brøderup 

4684 Holmegaard    4733 Tappernøje 

    

Fuglebjerg Bibliotek 

Byagervej 1 

4250 Fuglebjerg 

 

Børnebibliotekernes funktionspostkasse: bibb@naestved.dk 

Kontakt os gerne med spørgsmål eller gode ideer til nye forløb. 

 

Spørgsmål angående ”Workshop i digital parathed” rettes til borgerservicekonsulenterne: 

Nikolaj Jensen, nmjen@naestved.dk , tlf. 55 88 41 76 

Mette Pedersen, mjped@naeestved.dk , tlf. 55 88 41 72 

 
Vi glæder os til at se jer på ét af vores fem biblioteker, 

 eller besøge jer på jeres skole  
 

Med venlig hilsen 
 

Børnekulturformidlerne, Næstved Bibliotek og Borgerservice 

mailto:bibb@naestved.dk
mailto:nmjen@naestved.dk
mailto:mjped@naeestved.dk

