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Biblioteksbesøg

Sommerbogen

Vi inviterer fast alle 0. klasser og 4. klasser i kommunen samt elever fra
Skovmoseskolen til at besøge biblioteket.

Sommerbogen er en tilbagevendende begivenhed i skolernes sommerferie og
er et tilbud for børn mellem 6 og 14 år samt familier med småbørn.
For at deltage skal børnene læse 3 bøger og lave en kort anmeldelse.
Præmien er en bog, som de får på børnebiblioteket. Vi hjælper gerne med at
finde nogle gode bøger.

For 0. klasse
Vi fortæller om bibliotekets tilbud og viser rundt i børnebiblioteket.
Vi præsenterer en bred vifte af materialer, som kan give inspiration til den
gode fritidslæsning. Børnene/eleverne får lavet et lånerkort, så de har mulighed
for at låne materialer med hjem. Vi byder på en historie undervejs.

For 4. klasse
Vi fortæller om bibliotekets tilbud og viser rundt på hele biblioteket.
Vi præsenterer en bred vifte af materialer, som kan give inspiration til
opgaveskrivning og den gode fritidslæsning. Børnene/eleverne har mulighed for
at låne materialer med hjem, og vi opretter meget gerne lånerkort, når I er på
besøg. Udover dette fortæller vi om biblioteks virtuelle tilbud, som eleverne
kan bruge både til opgaveskrivning og i fritiden. De lærer også at søge
litteratur via vores hjemmeside.

Faglige biblioteksbesøg for større klasser
Undervisning i informationssøgning samt fokus på opgaveskrivning, bl.a.
undervisning i relevante søgebaser, udformning af litteraturliste samt
kildekritik.
Introduktion til bibliotekets hjemmeside herunder de elektroniske ressourcer.
Besøget må gerne tage udgangspunkt i et konkret emne/tema, som I arbejder
med i undervisningen.

Vi tilbyder også mere læselystprægede biblioteksbesøg
Som litteraturformidlere tilbyder vi eleverne inspiration til den gode
fritidslæsning, vi præsenterer bibliotekets samlede tilbud og viser dem rundt i
vores fysiske bibliotek, samt i vores virtuelle verden.
Biblioteksbesøg aftales mellem bibliotekar og lærer et par uger inden ønsket
dato. Forventninger om besøgets karakter afstemmes inden besøget. Eleverne
skal medbringe lånerkort/sygesikringskort.

Børnekulturpuljen
Via børnekulturpuljen kan du søge penge til dit kulturprojekt.
Har du en god idé til et godt arrangement, men mangler du penge til at føre
det ud i livet, så kontakt børnekulturkonsulenten.
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Smart Parat Svar
Smart Parat Svar er en landsdækkende læse- og videns quiz for 6. klasser og er
et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Danmarks børnebiblioteker og TV2
Regional. Quizzen tager udgangspunkt i et bredt udsnit af skøn- og
Faglitteratur, og er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse.

Arkitekturomvisning
Rødovre Hovedbibliotek, fra 1969, er en arkitektonisk perle, tegnet af den
verdensberømte arkitekt Arne Jacobsen. I omvisningerne byder biblioteket
indenfor i arkitekturen og sætter fokus på detaljerne, stemningen, tankerne
bag bygningen og viser den ’hemmelige’ civilbunker frem, som befinder sig i
bibliotekets kælder.

Lånerkort
For at få et lånerkort skal eleverne medbringe en underskrevet
samtykke-erklæring. Erklæringen kan fås via bibliotekets hjemmeside rdb.dk
eller på børnebiblioteket.

Grupperum / studiepladser
På biblioteket har vi et grupperum, som eleverne kan booke 3 timer af gangen,
hos bibliotekarerne, eller ved at ringe til os på 36 37 97 22.
Vi har også studiepladser i udlånet, som kan benyttes.

Lokalhistorisk Samlings undervisningsforløb
Tidsbobler (alle, 1-2 timer): Hvor eleverne får lov til at røre ved historien
gennem 3 tidsbobler fra det 20. århundrede.
Historiedetektiverne (3.-6. klasse, 2 timer): Hvor eleverne kan lege
detektiver i en ægte mordgåde fra gamle dage i Rødovre.
Rødovres historie for børn (alle, 1 time): Hvor eleverne får en
introduktion til Rødovres historie gennem billeder.
Læs mere på https://www.rdb.dk/node/388. Lokalhistorisk Samlings
undervisningstilbud bookes på tlf. 36378720 eller mail: cn20986@rk.dk.
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