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Book-date

BESKRIVELSE

Når eleverne læser så meget som de gør, kan det 
godt være lidt svært at blive ved med at finde nye 
interessante bøger.  
’Book-date’ på biblioteket kan være med til at give 
nye input og måske booste læselysten. 
Vi har samlet en række bøger, som passer til 
klassen, der kommer. Eleverne får muligheder for 
at undersøge, læse og fordybe sig i materialerne, 
efter nogle bestemte dating-regler. 
Bøgerne er klar til at date jer, og vi skal gerne 
ende med, at alle låner en bog med hjem. 

FORBEREDELSE

Læreren orienterer biblioteket om, hvad klassen 
er særlig optaget af at læse, både fag og skøn. I 
kan fx lave en fælles liste i klassen, hvor I samler 
klassens top 20.    

OPFØLGNING

Følg op ved at lave jeres egen bookdate hjemme 
på skolen. I kan eventuelt invitere naboklassen? 
 
I kan også tjekke Biblo.dk, som er folkebi-bliote-
kernes børnesite. Her er masser af aktuel læsein-
spiration til børn, og børnenes egne anbefalinger. 

FAG: Dansk 
 
KLASSE: 2.-6. klasse 

STED: Et af kommunens biblioteker. 

VARIGHED: En time, kan fx suppleres med Rundvisning på 
biblioteket og I kan få lavet lånerkort.  

DANSK: 
Færdigheds– og vidensmål

Efter 4. klasse

Læsning 
Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alderssva-
rende hjemmesider og på biblioteket. 
Eleven har viden om oplevelseslæsning og faglig læsning. 

Kommunikation
Eleven har viden om samtaleregler. 
Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spøgs-
mål. 

BIBLIOTEKSLYST:
Vi tilbyder eleverne et nærværende læringsrum med plads 
til både nysgerrighed og fordybelse. Vi ønsker at eleverne 
oplever biblioteket som et sted med plads til leg, fantasi 
og undren – hvor der både er plads til at arbejde sammen 
og inspirere hinanden samt forfølge egne interesser.  
 
Vi vil gerne give eleverne lyst til at bruge biblioteket. Det 
lykkes bedst, når eleverne møder, oplever og prøver, hvad 
de har af forskellige muligheder på et bibliotek.  

 
LÅNERKORT:
Er der elever, som ønsker at oprette sig som låner, kan vi 
også hjælpe med det. Husk blot at aftale det med os på 
forhånd. Eleverne skal nemlig medbringe deres sundheds-
kort samt en udfyldt indmeldelsesblanket, der ligger på 
www.esbbib.dk/bibliotekslyst . 

KONTAKT:
Ring 76162000 eller skriv til: 
biblio@esbjergkommune.dk  og oplys: 

- Hvad er I interesseret i?  
- Skole, afdeling
- Årgang og antal elever 
- Kontaktperson, telefonnr. og træffetidspunkt
- Hvilket bibliotek I ønsker at besøge .


