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VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKETS
SKOLETILBUD 2022-23
Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen.
Vi har fagligheden og ressourcerne til at byde ind med aktiviteter, som understøtter din
undervisning og idéerne om den åbne skole.
Her i kataloget finder du en palet af tilbud, som kan støtte op om folkeskolens fælles mål.
I de forskellige tilbud lægger vi bl.a. vægt på læselyst og frilæsning, informationssøgning,
læringsspil, søgeteknikker og opgaveproces. Flere af tilbuddene kan med fordel kombineres
i forløb og/eller indgå i undervisningen som ‘Alsidig udvikling’ og ‘IT & medier’.
Vi har stor erfaring i at have besøg af klasser eller selv komme ud på skolen. Det fungerer
altid bedst, når læreren deltager aktivt, sætter rammen for besøget og børnene ved vi kommer. Det forventer vi, at du påtager dig - så skal vi nok komme med indholdet.
Bibliotekets skoletilbud er forbeholdt folkeskoler i Fredericia Kommune, og det er gratis at
booke.
Har du spørgsmål til bibliotekets tilbud, eller idéer til nye, må du meget gerne kontakte

Anna Margrethe Nygaard Skov
Souschef, Fredericia Bibliotek
anna.skov@fredericia.dk
7210 6815 | 2294 1485
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0.-1. klasse
MORGENGRY
Højtlæsning i morgengryet

Skolen

½ time

Dansk

Det vigtigste for børns læselyst er at elske historier. At læse
højt for børn, giver rigtig mange fordele. Udover en god
hyggestund styrker højtlæsning både talesprog, læsefærdigheder og evnen til at skrive.
Vi finder en god historie og kommer ud på jeres skole og
læser op. Det tager ca. en halv time og der er plads til, at én
klasse kan deltage ad gangen.
Booking af aktiviteten skal ske i god tid før ønsket besøg.

Omverdensforståelse
Sproglig bevidsthed
Fortælling
Lytteforståelse
Læseudvikling
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Kontakt:
Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

FAMILIEBOGCAFÉ PÅ BIBLIOTEKET

MØD JAN KJÆR - MANDEN BAG NOMERNE
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Lørdag 12. november kl.10.30 | 30 kr.
Kender du Nomerne og synes du de er megaseje?
Så kom til familiebogcafé på Fredericia Bibliotek, hvor vi får besøg af forfatteren Jan
Kjær.
Han vil med udgangspunkt i sine egne bøger og illustrationer, fortælle om, hvordan
han opbygger en historie, hvor han får sine ideer fra, og hvilke tricks han bruger som
tegner for at lave fængende illustrationer.
For børn fra 5 år og deres voksne.
Både børn og voksne skal have billet, som kan hentes på www.fredericiabib.dk
Familiebogcaféen er støttet af
Statens Kunstfond.
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0.-3. klasse
PÅ OPDAGELSE I BIBLIOTEKET
Biblioteksbesøg med vægt på at styrke børnenes
lyst til at læse
Biblioteket

1 time

Dansk
Sproglig udvikling

Eleverne præsenteres for nogle af de mange spændende
materialer og aktivitetsmuligheder biblioteket har at byde
på. Besøg og præsentation tilpasses elevernes klassetrin.
Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal have lavet
lånerkort.
Der kan deltage én klasse ad gangen. Kan med fordel kombineres med et af de andre tilbud i kataloget.

Omverdensforståelse
Alsidig udvikling
Læseudvikling
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets
tilbud
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Kontakt:
Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786
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0.-6. klasse
FORFATTERSNAK
Lær en forfatter bedre at kende
Bliv klogere på en af de forfattere, I arbejder med som
værklæsning i klassen. Forfattersnakken kan kombineres
med en introduktion til Forfatterweb.

Skolen

Forfatter aftales ved booking. Vi skal bruge projektor
og adgang til internet.

1 time

Der kan deltage én klasse ad gangen.
Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Dansk

Omverdensforståelse
Sproglig bevidsthed
Fortælling
Lytteforståelse
Læseudvikling

Kontakt:
Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786
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1.-2. klasse
LÆS LØS AF LETTE BØGER
Tips til gode letlæsningsbøger

Skolen

Bestil en booktalk med fokus på bøger, der er lette at læse.
Find inspiration til flere forskellige serier, fagbøger og muligheden for at lytte til historier.
Der kan deltage én klasse ad gangen i denne booktalk.

1 time

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Dansk
Sprog udvikling
Læseudvikling
Tekstforståelse
Omverdensforståelse
Sprogforståelse
Faglig læsning
Indlevelse og indsigt
i litteraturen
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Kontakt:
Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786

3. klasse
BIBLIOBITTERNE
Et legende møde med biblioteket
Bibliobitterne er en app, som introducerer børn til biblioteket på en sjov og legende måde.
Et rumskib er styrtet ned på biblioteket, og børnene sendes,
med iPads, på en interaktiv mission blandt bibliotekets forskellige genrer. Missionen er at finde de forskellige Bibliobitter, der gemmer sig blandt deres yndlingsbøger. Børnene
skal også løse en række udfordringer, for at få Bibliobitterne
med tilbage til rumskibet.
Startsskuddet til missionen sker i børnenes egen klasse.
Her møder de Bibliobitterne i første del af historien, skrevet af forfatter Thomas Brunstrøm. Senere inviteres klassen på biblioteket, hvor de hører anden del af historien,
bliver introduceret til biblioteket og får udleveret iPads til at
gennemfører missionen med.
Booking starter fra uge 44.
Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322

Skolen og biblioteket

1 time på skolen
1½ time på biblioteket
Dansk

Læsning
Gamification
Augmented Reality
Biblioteksbrug
Viden om bibliotekets
tilbud
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KENDER DU LÆSEVENNER?
Kender du et barn i alderen 9-13 år, som er kommet skævt ind på læsningen, er gået i stå
eller føler sig bagud i forhold til de andre i klassen? Så kan en læseven måske være en
hjælp!

Hvad er en læseven?

Fredericia Bibliotek har en række frivillige læsevenner. De giver læseglæden videre til
børn, der oplever udfordringer med læsningen eller oplever manglende læselyst.

Hvad kan en læseven?

En læseven er først og fremmest en ven, der kan skabe en hyggestund omkring læsningen. Sammen med læsevennen kan læsning blive noget andet end krav fra forældre eller
lektier fra skolen. Det kan blive succesoplevelser, nærvær og hyggeligt samvær om litteraturen.
Kontakt:
Mette Stougaard Thomsen
mette.thomsen2@fredericia.dk
2294 0457 | 7210 6827
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3.-4. klasse
BIBHITS
Læs for vildt i og udenfor klassen!
Børn skal læse mere og vi vil gerne hjælpe med inspiration
til nyere børnelitteratur, der er oppe i tiden og skrevet af
dygtige forfattere.

Skolen

Vi har derfor samlet nogle af de bedste bøger, som er populære lige nu. Vi sørger for at der er forskellige genrer og
niveau, så der er noget der passer til den enkelte elev.

1 time

Vi kommer ud i klassen og præsenterer nogle af bøgerne,
så eleverne får lyst til at kaste sig over dem efterfølgende.
Klassen beholder bøgerne i seks uger, hvorefter vi kommer
og henter dem igen.
Vi kan også aftale, at vi kommer og taler med eleverne om,
hvad de har læst og hører deres mening. Her kan eleverne
også komme med forslag til bøger de synes mangler i kassen.

Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322

Dansk

Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læsefordybelse
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets
tilbud
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3.-5. klasse
SPARK LÆSELYSTEN I GANG
Booktalk med spændende bøger til mellemtrinnet

Skolen
Biblioteket

Lad eleverne finde ny inspiration til mere læsning. En booktalk giver klassen mange gode bud på nye og underholdende
bøger til frilæsning.
Der kan deltage én klasse ad gangen, når vi laver booktalk.

1 time

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Dansk
Sprog udvikling
Inspiration
Læseoplevelser
Inferens
Fiktion
Læseforståelse
Læsehastighed
Fortællende tekster
Informerende tekster
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Kontakt:
Dorthe Grønbæk
dorthe.gronbak@fredericia.dk
7210 6836 | 2293 9786
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3.-5. klasse
FAGLITTERATUR TIL
FRITIDSLÆSNING
Væk dine elevers lyst til at udforske faglitteraturen
Vi præsenterer en række sjove, spændende og fascinerende
fagbøger som også inspirerer til frilæsning.
Undervejs får eleverne indsigt i forskellen mellem skøn- og
faglitteratur. De lærer hvordan en fagbog er opbygget og får
forståelse for, hvordan man læser faglitteratur. De får også
tips og tricks til, hvordan de benytter fagbøgerne til opgaveskrivning.
Der kan deltage én klasse ad gangen til denne booktalk.
Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Kontakt:
Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

Skolen

1 time

Dansk
Sproglig udvikling

Faglig læsning
Tekstkundskab
Materialeforståelse
Læselyst
Informerende tekster
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3.-5. klasse
FAGLITTERATUR FOR LÆSESVAGE
Væk dine elevers lyst til at udforske faglitteraturen

Skolen

1 time

Dansk
Sproglig udvikling
Faglig læsning
Tekstkundskab
Materialeforståelse
Læselyst
Informerende tekster
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Udgangspunktet er dine elevers interesser og læseniveau,
når sjove, spændende og fascinerende fagbøger præsenteres. Der er især fokus på letlæsnings-faglitteratur, men
også velegnede, almindelige fagbøger introduceres. Målet
er at inspirere dine elever, til at få mod på, at læse faglitteratur. Booktalken er målrettet læsesvage/ordblinde elever.
Undervejs får dine elever indsigt i forskellen på skøn- og faglitteratur. De særlig kendetegn ved faglitteratur tydeliggøres
og der gives tips til opgavelæsning.
Booktalken egner sig godt til at samle ordblinde elever på
tværs af klasser.

Kontakt:
Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

3.-5. klasse
SKRIVEVÆRKSTED
På opdagelse i forfatterens værtøjskasse

Leg sproget ind på nye måder med et skriveværksted til din
klasse. Til skriveværkstedet laver vi en masse sjove skriveøvelser, der giver dine elever en kreativ tilgang til sproget og
det at skrive sine egne historier. Formålet med skriveværkstedet er at styrke elevernes skriveglæde og lyst til at udforske
sprogets kringelkroge.
Aktiviteten kan enten foregå på biblioteket eller på skolen
og varer min. 1,5 time og max 3 timer, alt efter hvad der passer ind i klassens program.

Skolen
Biblioteket
1½ time

Dansk

Skrivning
Litteraturforståelse
Skrivelyst
Leg med sproget

Kontakt:
Mette Stougaard Thomsen
mette.thomsen2@fredericia.dk
2294 0457 | 7210 6827
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4.-6. klasse
BESØG BIBLIOTEKET
Biblioteksbesøg med fokus på læsefordybelse og
generel introduktion til folkebiblioteket
Biblioteket

1½ time

Dansk

Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læsefordybelse
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets
tilbud
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Få præsenteret bibliotekets mange spændende materialer
og aktivitetsmuligheder. Besøget ruster eleverne til at lære
folkebiblioteket og dets muligheder at kende, og til selvstændigt at orientere sig på biblioteket.
Børnene skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal have lavet
lånerkort. Der vil være tid til selv at finde materialer
og låne med hjem.
Besøget kan med fordel kombineres med et af de andre tilbud i kataloget. Der kan deltage én klasse ad gangen.

Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322
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4.-6. klasse
INTRODUKTION TIL SOMMERBOGEN
I sommerferien er børnebibliotekerne lig med
deltagelse i sommerbogen.
Vi vil gerne bidrage til, muligheden for at opretholde læsningen selvom det er ferietid.

Biblioteket

I ugerne 21-23 tilbyder vi derfor at lave en introduktion
til Sommerbogen 2023 og give inspiration til gode bøger,
børnene kan læse i deres sommerferie.

1½ time

Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal have lavet
lånerkort. Der vil være tid til selv at finde materialer
og låne med hjem.

Dansk

Inspiration
Biblioteksbrug
Læsefordybelse
Oplevelseslæsning
Viden om bibliotekets
tilbud

Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322
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vender tilbage
i 2023
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5.-6. klasse
BIBHITS
Læs for vildt i og udenfor klassen!
Børn skal læse mere og vi vil gerne bidrage med inspiration
til nyere børnelitteratur, der er oppe i tiden og skrevet af
dygtige forfattere.

Skolen

Vi har derfor samlet nogen af de bedste bøger, som er popu-lære lige nu. Vi sørger for at der er forskellige genrer og
niveau, så der er noget der passer til den enkelte elev.

1 time

Vi kommer ud i klassen og præsenterer bøgerne, så eleverne får lyst til at kaste sig over dem efterfølgende. Klassen
beholder bøgerne 6 uger, hvorefter vi kommer og henter
dem igen.
Vi kan også aftale, at vi kommer og taler med eleverne om,
hvad de har læst og hører deres mening. Her kan eleverne
også komme med forslag til bøger de synes mangler i kassen.

Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322

Dansk

Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læsefordybelse
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets
tilbud
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5.-6. klasse
DIGITALE FODSPOR OG
DIGITAL DANNELSE
Væk dine elevers kritiske sans
Biblioteket
Skolen

1½ time

I workshoppen får eleverne også forbedret deres kildekritiske
sans. De får værktøjer til at søge efter netkilder og vurdere
kildernes relevans og troværdighed.

Dansk
Historie

Der kan deltage én klasse ad gangen i workshoppen. Kan
med fordel kombineres med et oplæg om emnet på et forældremøde.

Søgeteknikker
Digitale
kompetencer
Webetik
Digital dannelse
Den analyserende og
kritiske
modtager
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Eleverne lærer, hvad digitale fodspor er og får kendskab til
hvordan de har indflydelse på elevernes eget digitale liv.

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Kontakt:
Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651
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6. klasse
SMART-PARAT-SVAR
Er I Danmarks klogeste 6. klasse?
Vær med til at dyste på paratviden om skønlitteratur, faglitteratur og aktuelle emner i den landsdækkende konkurrence ‘Smart-Parat-Svar’. Det er ikke en individuel quiz, men
en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der
supplerer hinanden og samarbejder om at finde de rigtige
svar.
De tilmeldte klasser dyster mod hinanden i en lokal runde
onsdag den 7. december om formiddagen. Vinderholdet går
videre til den regionale runde, som afholdes onsdag den 11.
januar 2023, og eventuelt til den store finale onsdag den
1. februar 2023.
Tilmelding senest den 21. september. Stedet for den
lokale runde fastlægges endeligt, når vi kender deltagerantallet.

Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322

Fastlægges senere

1 formiddag

Dansk
Historie

Faglitteratur
Paratviden
Konkurrence
Skønlitteratur
Quiz
Kommunikation
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6.-9. klasse
SKRIVEVÆRKSTED
På opdagelse i forfatterens værktøjskasse

Biblioteket
Skolen

Skriveværkstedet giver dine elever konkrete redskaber til,
hvordan de kommer i gang med at skrive en tekst, og de bliver introduceret til forskellige skriveteknikker.

1½ -3 timer

Skriveværkstedet er bygget op omkring skriveøvelser, teksteksempler og konstruktiv kritik.

Dansk

Aktiviteten kan enten foregå på biblioteket eller på skolen og
varer min. 1,5 time og max 3 timer, alt efter hvad der passer
ind i klassens program.

Skrivning
Litteraturforståelse
Skrivelyst
Leg med sproget
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Kontakt:
Mette Stougaard Thomsen
mette.thomsen2@fredericia.dk
2294 0457 | 7210 6827
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7.-9. klasse
BESØG BIBLIOTEKET
Biblioteksbesøg med fokus på læsefordybelse og
generel introduktion til folkebiblioteket
Få præsenteret bibliotekets mange spændende materialer
og aktivitetsmuligheder. Besøget ruster eleverne til at lære
folkebiblioteket og dets muligheder at kende, og til selvstændigt at orientere sig.
Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket og eget sundhedskort, hvis de skal
have lavet lånerkort. Der vil være tid til selv at finde
materialer og låne med hjem.
Besøget kan med fordel kombineres med et af de andre tilbud i kataloget. Der kan deltage én klasse ad gangen.

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 22940428

Biblioteket

1½ time

Dansk

Genreforståelse
Inspiration
Oplevelser
Biblioteksbrug
Læselyst
Oplevelseslæsning
Faglig læsning
Viden om bibliotekets
tilbud
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Vinterbogen vender tilbage i 2023

Deltag i Vinterbogen sammen med jeres klasse og del de gode læseoplevelser med børn i hele Danmark!
Vinterbogen sætter fokus på at dele begejstringen for at læse og skabe et
positivt læsefælleskab i klassen, og lægger op til at man fylder kampagneperioden med sjove aktiviteter, der kan laves i klassen, på biblioteket såvel
som i fritiden.
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VILD MED BØGER
Ny læseklub for 13-17 årige
Hvis du læser eller lytter til bøger, så er denne nye bogklub helt sikkert noget for dig!
Du møder andre bogelskere og får mulighed for at snakke om dine læseoplevelser.
Du får tips til at finde ny inspiration og bliver udfordret til at læse bøger du ikke vidste du
elskede. Fredericia Bibliotek giver dig insiderviden om nye bøger og bogarrangementer.
Bogklubben mødes hver anden tirsdag, fra den 30. august til den 29. november. Alle gange
på Fredericia Bibliotek kl. 16.00-17.30.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Kontakt:
Signe Johansson Jørgensen
signe.jorgensen@fredericia.dk
7210 6832 | 22940322
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7.-9. klasse
FAKE NEWS OG KILDEKRITIK
Bliv god til at spotte de skjulte usandheder
på nettet
Skolen
Biblioteket

1 time

Dansk
Samfundsfag
Digital dannelse
Digitale kompetencer
Kildekritik
Informationssøgning
Fake News

25

Falske nyheder er overalt forklædt som sandheder, og det
kan derfor være svært at opdage dem - også for eleverne.
Når eleverne søger på nettet, er det derfor vigtigt, at de
er opmærksomme på at tænke kildekritisk. Kildekritik kan
være et diffust begreb, men overordnet set handler det om
at tænke sig om, så man ikke bliver snydt.
I dette undervisningsforløb lærer eleverne, hvad Fake News
er, hvordan de spotter dem, og hvordan de skal forholde sig
til dem. Vi kommer ligeledes omkring, hvordan de kan være
kildekritiske og hvilke redskaber de bør bruge, når de søger
på nettet.

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428
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7.-9. klasse
FÅ GANG I PROJEKTSKRIVNING
Hvor og hvordan skal eleverne søge materialer til
deres opgave?
Biblioteket

2 timer

Dansk
Engelsk
Historie
Samfundsfag

Digitale kompetencer
Søgestrategi
Research
Målrettet informationssøgning
Projekter
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Eleverne introduceres til, hvordan de søger på bibliotekets
hjemmeside, i databaser og på andre hjemmesider. Elevernes
kompetencer styrkes, så de kan udarbejde gode søgeord, og
vi har fokus på, at alle arbejder med deres opgave.
Vi kan også vejlede eleverne i, hvordan de angiver kilder og
laver litteratur-lister i deres opgaver.
Elevernes opgaveemner aftales ved booking. Der kan deltage én klasse ad gangen i workshoppen.
Eleverne skal medbringe underskrevet indmeldelsesblanket
og eget sundhedskort, hvis de skal have lavet lånerkort.
Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428

8

7.-9. klasse
DIGITALE FODSPOR OG
DIGITAL DANNELSE
Hvad er digitale fodspor og har de betydning i
vores digitale liv?
Vi efterlader alle digitale spor, når vi er på nettet - også eleverne. De vil her få indsigt i, hvad digitale fodspor er, og hvilke konsekvenser de har i deres digitale liv. Vi viser, hvordan
de kan minimere digitale spor på nettet og lægger op til refleksion, så de udvikler deres digitale dannelse.
Eleverne får forbedret deres kildekritiske kompetencer og
de får gode værktøjer til, hvordan de skal vurdere kilder på
nettet.

Skolen
Biblioteket
1½ time

Dansk
Historie
Samfundsfag

Der kan deltage én klasse ad gangen, og booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket besøg.
Digitale kompetencer
Digital dannelse
Søgestrategi
Kildekritisk
opmærksomhed

Kontakt:
Anja Skaar Møller
anja.moller@fredericia.dk
7210 6828 | 2294 0428

28

7.-9. klasse
READ IN ENGLISH
Inspirer dine elever til at læse på engelsk

Skolen

1 time

Undervejs kommer vi også omkring Pressreader, hvor I kan
læse aviser og E-magasiner fra hele verden.

Engelsk

Vi skal bruge projektor og adgang til internet.

Læseerfaring
Læselyst
Sproglig udvikling
Læsefordybelse
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Bliv præsenteret for et udvalg af spændende og underholdende engelske bøger fra vores samling og få vist hvordan I
kan finde flere interessante bøger, magasiner og tegneserier
på eReolen Global.

Booking af aktiviteten skal ske senest en måned før ønsket
besøg.

Kontakt:
Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

8

7.-9. klasse
SÆT MERE GANG I LÆSNINGEN
Vil du gerne have dine elever til at læse mere?
Mangler du idéer til, hvad de kunne læse?

Få præsenteret et udvalg af spændende og medrivende
bøger fra vores samling. Vi introducerer både det nye og
hotte, og ældre læseværdige titler som stadig fænger fantasien og vækker følelserne.
Med udgangspunkt i elevernes interesser og læseniveau udvælger vi et bredt udsnit af litteratur indenfor alle genrer og
sværhedsgrader på både dansk og engelsk. Også begrebet
Young Adult (YA) præsenteres undervejs.

Skolen

1 time

Dansk
Engelsk

Der kan deltage én klasse ad gangen i denne booktalk.
Vi skal bruge projektor og adgang til internet.

Kontakt:
Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651

Læseerfaring
Læselyst
Fiktion
Sproglig udvikling
Frilæsning
Læsetræning
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FIND ALLE VORES TILBUD
PÅ SKOLETJENESTEN.DK
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BØRN OG UNGES DIGITALE LIV
- INDBLIK I EN LUKKET VERDEN

Danske børn og unge er nogle af de allermest digitale i verden. Men er de virkelig
digitale indfødte?
Flere sager i medierne om digital mobning
og deling af intime billeder viser, at børn
og unge måske ikke har helt så godt styr
på det digitale, som vi voksne går og tror.
Der er flere faldgruber på nettet, men også
gode muligheder for at finde fællesskaber
og være kreativ. Find ud af hvordan du som
forælder kan være med til at hjælpe dit
barn med at færdes sikkert på nettet.
Dette oplæg gør dig klogere, på børn og
unges digitale verden. Vi kommer både
omkring begreber som ’streaks’ og ’spurgt’
og fortæller om hvorfor ’likes’ er så vigtige
og hvem nogle af de Youtubere er, som dit
barn helt sikkert kender.
Du får også tips til, hvordan du kan hjælpe
dit barn med at få et sundt digitalt liv.
Oplægget varer ca. 1 time, hvor vi lægger
op til både spørgsmål og diskussion. Et arrangement der passer fint til forældremødet eller en temadag for voksne.

Kontakt:
Lone Petersen
lone.petersen@fredericia.dk
7210 6808 | 2293 9651
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