
Brug biblioteket i jeres hverdag og gør besøg på biblioteket til en naturlig
del af elevernes skoledag. I det følgende præsenteres en række faste
tilbud til grundskolen. Der er temaer og tilbud til både indskoling,
mellemtrin og udskoling.  
Ud over de faste tilbud er I altid velkomne til at kontakte os, så vi i
fællesskab kan finde et tilbud, der passer til jeres behov. 

Overvægten af bibliotekets tilbud afspejler et ønske om at inspirere og
vække elevernes lyst til at læse. Når I besøger os, sætter vi fokus på den
enkeltes læseønsker- og behov.  Elevernes kritiske sans sættes under lup i
tilbuddet "Søg smart og vær skarp", og I kan til enhver tid få hjælp i
forbindelse opgaver og projekter.

For at kunne låne bøger på biblioteket skal eleverne have et lånerkort.
Dette fås ved, at eleverne medbringer en underskrevet
samtykkeerklæring. Erklæringen kan fås via bibliotekets hjemmeside
rdb.dk eller på børnebiblioteket.

Vi glæder os til at se jer! 
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SØG SMART OG VÆR SKARP
Få gode tips til, hvordan I søger smart og
vurderer de resultater, I får på nettet.
Gennem en række opgaver bliver eleverne
introduceret til forskellige måder at finde
information på. 
Eleverne skal arbejde med at vurdere falske
og sande artikler, og de skal selv tage stilling
til de informationer, de finder. Undervejs
kommer eleverne også rundt i
voksenbiblioteket.

Målgruppe: 7. klasse
Varighed:  1,5 time

GENREJAGT
Oplev bøgerne folde sig ud, når eleverne
skal bruge alle sanser for at undersøge og
afprøve forskellige genrer. Der vil være
inspiration, overraskelser, små booktalks
og højtlæsning undervejs i jagten på at
blive genredetektiv. 
Efter genrejagten er der mulighed for at
oprette lånerkort og låne bøger. 

Målgruppe: 3. klasse
Varighed: 1,5 time

LÆS OG LEG PÅ BØRNEBIBLIOTEKET

Kom indenfor i børnebiblioteket og lær alle
dets muligheder at kende. Med oplæsning
og leg giver vi en introduktion til
biblioteket, og eleverne har mulighed for at
få et lånerkort. 

Vi præsenterer spændende
letlæsningsbøger og andre gode bøger, som
kan lånes med hjem. Velkommen på
biblioteket!

Målgruppe: 0.klasse
Varighed: 1,5 time
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PRAKTISK
Rødovre Bibliotek
Rødovre Parkvej 140 
2610 Rødovre

Telefon: 36 37 97 00 
E-mail: biblioteket@rk.dk

SMART PARAT SVAR
Hhilken by er hovedstad i Uganda? Og hvad
hedder hovedpersonen i Vildheks? Quiz jer
til paratviden og læselyst i den
landsdækkende vidensquiz Smart Parat
Svar. 
Quizzen tager udgangspunkt i et bredt
udsnit af skøn- og faglitteratur og er en
holdkonkurrence med fem deltagere fra
hver klasse. 

Målgruppe: 6. klasse
Varighed:  Ca1,5 time

SOMMERBOGEN
Sæt skub i elevernes lystlæsning ved at
deltage i Sommerbogen. Bibliotekets
medarbejdere booktalker på sjove og
anderledes måder og sætter fokus på de
nye og fede bøger til sommerferien. I får en
introduktion til "Sommerbogen", der er en
tilbagevendende (læse)begivenhed i
skolernes sommerferie. Hvis eleverne læser
og anmelder tre bøger i sommerferien, får
de en bogpræmie.  

Målgruppe: Alle klassetrin kan deltage
Varighed: Aftales nærmere


