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Kære underviser
Vi har glædet os til at kunne præsentere dig for vores skoleprogram, der er 
Lyngby-Taarbæk bibliotekernes samlede tilbud til skolerne i Lyngby-Taarbæk 
kommune for skoleåret 19/20. 

Vores første samlede skoleprogram var for skoleåret 18/19 og er blevet modta-
get rigtig godt af jer ude på skolerne. Vi har haft besøg af mere end 1200 elever, 
hvilket vi er rigtig stolte af.

På Stadsbiblioteket i Lyngby har vi fokus på litteratur og læsning. Dette program 
indeholder derfor en række tilbud, der pirrer elevernes læselyst og præsenterer 
dem for, hvordan man bruger biblioteket både til skole- og fritidsbrug. Sidst indgik 
vores egen ”Fang fortællingen” udstilling Lille Virgil i skoleprogrammet; den er nu 
sendt på turne på andre danske folkebiblioteker. 

I år det så vores tur til at modtage udstillinger, der er produceret af andre bibliote-
ker og i dette skoleår får vi hele 3 stk., som vi glæder os til at præsentere jer for.

I år tilbyder vi også informations-søgekurser til mellemtrin og udskoling, hvor 
fokus er henholdsvis basisviden om informationssøgning og et særligt forløb til 
udskolingens projektopgave.

Vi glæder os meget til at se dig og din klasse i løbet af skoleåret 2019/20.

Med venlig hilsen
Lyngby Taarbæk bibliotekerne



Biblioteksbesøg – for de små
Vi tilbyder et velkomstbesøg til biblioteket til 0-3. klasserne.

I løbet af besøget vil vi fortælle om, hvordan man bliver oprettet som låner og hvor-
dan man låner og afleverer. Vi viser rundt på biblioteket og børnene får lov at kom-
me rundt og se hemmelige steder, hvor man normalt ikke må komme. Vi slutter af 
med at læse højt. 

Børnene får et brev med hjem, hvor der står, hvad de har lavet på besøget. Yderli-
gere vil der være en opfordring til forældrene om at komme på biblioteket og lave 
et lånerkort til børnene.

Målet med besøget er at børnene lærer biblioteket at kende og forhåbentlig føler 
sig lidt som biblioteks-eksperter bagefter :)

Klass etrin:  0.-3. klasse

Periode:  Hele skoleåret

 Varighed:  1 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted:  Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse:  Ingen

Tilmelding:  Via skolenivirkligheden.dk
FOR IN

DSKOLIN
GEN



Fang fortællingen  Mørkebarnet
”Mørkebarnet” er en legende, finurlig og poetisk udstilling om de mørke og lyse 
sider af (børne)tilværelsen. Med udgangspunkt i Cecilie Ekens billedbog inviterer 
udstillingen børnene til at gå ind i litteraturen og eksperimentere med følelserne, 
farverne og ikke mindst sproget. 

Vi tilbyder et guidet besøg, hvor vi sammen går på opdagelse i udstillingen og uni-
verset.

Klassetrin: 1. – 3. klasse

Periode: 2. september – 24. oktober 2019

Varighed: 1 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Klassen behøver ikke at have læst ”Mørkebarnet” på forhånd. Det er 
oplagt at bruge besøget som en del af et forløb omkring Cecilie Eken/”Mørkebar-
net” eller digte som sproglig form

Tilmelding: Via skolenivirkeligheden.dk

Baggrund for udstillingen: Lyngby-Taarbæk bibliotekerne er i projektet ”Fang 
fortællingen”, hvor 10 biblioteker samarbejder om at udvikle fysiske udstillinger 
der åbner den børnelitterære verden. Udstillingerne turnerer rundt til forskellige 
biblioteker i Danmark. Udstillingen ”Mørkebarnet” er udviklet af Kolding Bibliote-
kerne

Bonusinfo:  På Clio danskfaget 1-3 klasse ligger der et forløb omkring ”Mørkebar-
net”. På Rosinantes side ”Høstlitt” kan der hentes et gratis litteraturforløb omkring 
bogen http://rosinante-co.dk/da/Hoest%20litt/Hoestlitt%20indskoling.aspx

Udstillingsarkitekt: Anne Mette Rasmussen, D-Sign Tegnestuen og Kamilla Asmussen, i made this*

Fotograf: Christoffer Askman Photography

FOR IN
DSKOLIN

GEN



Fang fortællingen  Garmanns hemmelighed
Udstillingen tager udgangspunkt i Stian Holes fantastiske billedbog ”Garmanns 
hemmelighed” 

Vi tilbyder et guidet besøg, hvor eleverne kan udforske Garmanns univers, se ud-
stillingen, undre sig og reflektere over bogens temaer og selv være kreative. 

Klassetrin: 2. & 3. klasse

Periode: 2 juni – 25 juni 2020 

(obs: tilbydes også i august 

i skoleprogrammet 2020/21)

Varighed: 1, 5 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Klassen skal helst have læst ”Garmanns” på forhånd for at få fuldt 
udbytte af besøget. Det er oplagt at bruge besøget som en del af et forløb omkring 
Stian Hole /”Garmanns hemmelighed”

Tilmelding: Via skolenivirkeligheden.dk

Bonusinfo: På Rosinantes side ”Høstlitt” kan der hentes et gratis litteraturforløb 
omkring bogen http://rosinante-co.dk/da/Hoest%20litt/Hoestlitt%20indskoling.
aspx 

Baggrund for udstillingen: Lyngby-Taarbæk bibliotekerne er i projektet ”Fang 
fortællingen”, hvor 10 biblioteker samarbejder om at udvikle fysiske udstillinger 
der åbner den børnelitterære verden. Udstillingerne turnerer rundt til forskellige 
biblioteker i Danmark. Udstillingen ”Garmanns sommer” er udviklet af Aalborg 
Bibliotekerne

FOR IN
DSKOLIN

GEN

Udstillingsarkitekt: Anne Mette Rasmussen, D-Sign Tegnestuen og Kamilla Asmussen, i made this*

Fotograf: Christoffer Askman Photography



Mini-søge-kursus
Vi tilbyder et basiskursus i informationssøgning, hvor eleverne introduceres til, 
hvordan man søger på bibliotekets hjemmeside, på internettet og bibliotekets 
e-baser

Vi gennemgår også, hvordan man bliver oprettet som låner, hvordan man låner, 
afleverer og reserverer materialer.

Klassetrin: 4. – 6. klasse

Periode: Hele skoleåret

Varighed: 1 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Ingen

FOR M
ELLEM

TRIN
N

ET

Udstillingsarkitekt: Anne Mette Rasmussen, D-Sign Tegnestuen og Kamilla Asmussen, i made this*

Fotograf: Christoffer Askman Photography



Biblioteksbesøg med booktalk 

Tilbuddet er en grundlæggende introduktion til biblioteket efterfulgt af en 
booktalk

Besøget indeholder:

- en rundvisning i biblioteket

- en introduktion til hvordan man bruger biblioteket

- en booktalk der er skræddersyet til den enkelt klasse

Vores booktalks kan både målrettes i forhold til niveau og interesser i 
klassen, men vi laver også gerne booktalks ud fra specifikke ønsker som 
fx ”Romaner med et historisk emne”, ”Korte men indholdsrige bøger” eller 
”fart og tempo”. Spørg os endelig.

Klassetrin: 4.-6. klasse

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen

Tilmelding: Via skolenivirkeligheden.dk

FOR M
ELLEM

TRIN
N

ET



Smart Parat Svar for 6. klasse
Vi afholder den lokale runde af den nationale læse- og videns-quiz ”Smart 
Parat Svar”. 

Formålet med quizzen er at stimulere børnenes læselyst og nysgerrighed i 
et bredt perspektiv. Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som 
faglitteratur. 

Quizzen er en holdkonkurrence, hvor hver deltagende klasse udvælger fem 
elever, som supplerer hinanden inden for paratviden og kan samarbejde 
om at finde det rigtige svar. Resten af klassen er tilskuere og bakker op om 
holdet. 

Den klasse der vinder går videre til en regional runde 
d. 15.1 2020 (og hvis de er rigtig skrappe: måske 
videre derfra til den landsdækkende finale d. 5.2 
2020 i Odense.)

Klassetrin: 6. klasse

Dato: 4. december 2019

Tidspunkt: Klokken 9.00 eller kl. 11.00. Efter 
tilmeldingsfristen melder vi ud hvilke klasser, 
der dyster hvornår. Vinderholdene fra de to run-
der om formiddagen dyster igen kl. 13.

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Find et holdnavn og udvælg fem elever med viden inden for 
hver deres område fx litteratur, tegneserier, computerspil, sport, film m.m.

Læs evt. mere på www.smartparatsvar.dk

Frist for tilmelding: Senest 27. september 2019 til Julie på julge@ltk.dk. 
Efter ”først til mølle”- princippet.

FOR M
ELLEM

TRIN
N

ET



Søgekursus rettet imod udskolingens 
projektopgaver
Vi tilbyder et søgekursus i informationssøgning ud fra sitet ”SøgSmart”, 
hvor eleverne arbejder med informationssøgning og kildekritik ifht. deres 
særlige emne for projektopgaven.

Eleverne får styrket deres kompetencer inden for informationssøgning, 
kildekritik og relevansvurdering.

Klassetrin: 8. – 9. klasse

Periode: Hele skoleåret

Varighed: 1,5 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Eleverne skal have en specifik problemformulering de skal 
arbejde med på dagen

Tilmelding: Via skolenivirkeligheden.dk

FOR UDSKOLIN
GEN



Besøg og booktalk for 7.-9. klasse
Tilbuddet er en grundlæggende introduktion til biblioteket efterfulgt af en 
booktalk

Besøget indeholder:

- en rundvisning i biblioteket

- en introduktion til hvordan man bruger biblioteket

- en booktalk der er skræddersyet til den enkelt klasse

Vores booktalks kan både målrettes i forhold til niveau og interesser i klas-
sen, men vi laver også gerne booktalks inden for mere specifikke ønsker som 
fx ”Romaner med et historisk emne”, ”korte men indholdsrige bøger” eller 
”Bøger om det svære ungdomsliv”. Spørg os endelig.

Klassetrin: 7. 8. og 9. klasse

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen

Tilmelding: Via skolenivirkeligheden.dk

FOR UDSKOLIN
GEN



Booktalkevent for 7. og 8. klasse
Vi tilbyder en litterær saltvandsindsprøjtning med oplæg inden for forskel-
lige genrer.

Formålet er at pirre elevernes læselyst og give ny inspiration til både de 
læsetrætte og de bogslugende elever. Vi vil have fokus på nyere titler, der 
appellerer til målgruppen. 

En del af eventet vil foregå som markedsplads, hvor eleverne kan shoppe 
rundt mellem forskellige genrer og tale om bøger med bibliotekarerne og 
hinanden.

Eleverne vil desuden blive introduceret til vores digitale tjenester eReolen 
og eReolen Global.

Da vi kan have op til fire klasser til hver booktalk, vil der også være mulig-
hed for at møde andre unge fra kommunen og tale om bøger.

Klassetrin: 7. klasse og 8. klasse

Dato: Vælg mellem følgende tidspunkter den 29. eller 30. januar 2020:

Tidspunkt: Klokken 9-10 eller 12-13

Sted: Fennebergsalen på Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Eleverne skal medbringe sygesikringsbevis eller lånerkort, 
hvis de efterfølgende vil låne bøger.

Frist for tilmelding: Via www.skolenivirkeligheden.dk  senest 15. januar 
2020 efter ”først til mølle”-princippet.

FOR UDSKOLIN
GEN



Fang fortællingen Nord
Den digitale fortælling ”Nord” af makkerparret Camilla Hübbe og Rasmus Meisler 
er blevet forvandlet til en spændende udstilling, hvor man ved hjælp af augmented 
reality, kan gå på opdagelse i historiens spændende univers. Man kan blandt andet 
blive klogere på nordisk mytologi, naturvæsener og piger som helte i litteraturen.

Ideen bag dette forløb er, at klassen skal opleve teksten på en ny og anderledes 
måde. Vi tilbyder derfor et guidet besøg, hvor vi sammen går på opdagelse i udstil-
lingen og universet for dernæst sammen at dykke ned i værkets indhold. 

Klassetrin: 7. – 9. klasse

Periode: 17. februar – 23. april 2020

Varighed: 1-1,5 time

Tidspunkt:  Efter aftale

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby

Forberedelse: Klassen skal have læst ”Nord” på forhånd for at få udbytte af besø-
get. Det er oplagt at bruge besøget som en del af et forløb omkring Camilla Hübbe 
eller om intermedial litteratur

Tilmelding: Via skolenivirkeligheden.dk

Bonusinfo: Biblioteket tilbyder gratis e-bogs adgang til bogen i udstillingsperioden. 
Hør mere om dette ved tilmelding.

Gyldendal portalen ”Dansk i dybden” har et forløb omkring intermedial litteratur, 
hvor der arbejdes med ”Nord”

https://danskidybden.gyldendal.dk/genrer_i_dybden/intermedial_litteratur.aspx

Baggrund for udstillingen: Lyngby-Taarbæk bibliotekerne er i projektet ”Fang 
fortællingen”, hvor 10 biblioteker samarbejder om at udvikle fysiske udstillinger 
der åbner den børnelitterære verden. Udstillingerne turnerer rundt til forskellige 
biblioteker i Danmark. Udstillingen ”Nord” er udviklet af Herning Bibliotek

FOR UDSKOLIN
GEN

Udstillingsarkitekt: Anne Mette Rasmussen, D-Sign Tegnestuen og Kamilla Asmussen, i made this*

Fotograf: Christoffer Askman Photography



Forskningens døgn 
Vi kommer til at tilbyde forløb i forbindelse med Forskningens døgn 2020.

Foregår i uge 17.

Se mere info på vores skoleside primo marts 2020



Åben invitation

Hvad kunne du tænke dig at bruge biblioteket til?

Måske har du hørt om lærere i andre kommuner, 
der har samarbejdet med deres lokale bibliotek 
omkring læselystkampagner, naturvidenskabelig 
festival eller noget helt tredje?

Hvis du har mod på et tværfagligt projekt med 
biblioteket som samarbejdspartner eller bare har 
en god idé du gerne vil dele med os, så hører vi 
meget gerne fra dig.

Skriv til os via skolenivirkeligheden.dk – under 
tilbuddet ”åben invitation”

Eller kontakt børnefaglig koordinator Christina 
Madsen på email: chrma@ltk.dk



Praktisk info:
Vores tilbud dækker både indskoling, mellemtrin og udskoling.

I kan også se skoleprogrammet på vores hjemmeside www.lyngbybib.
dk/skoler

Her kan I også læse mere om vores øvrige tilbud til skolerne og dig 
som underviser

Alle tilbud foregår på 
Lyngby Stadsbibliotek
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kgs. Lyngby

Transport: Bus 184 kører lige til døren (stoppested Lyngby kirke) 
Eller man kan gå hertil fra Lyngby station på 10 minutter

Tilmelding til næsten alle tilbuddene foregår via  
www.skolenivirkeligheden.dk
- tjek det enkelte tilbud for detaljer.

Afbud skal gives på tlf. 45973700 eller på info@ltk.dk 

Hvis I har spørgsmål til tilbuddene er I meget velkomne til at kontakte 
børnefaglig koordinator Christina Madsen på email: chrma@ltk.dk 




