
Praktisk info 

 

Vores tilbud dækker både indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Du kan også se skoleprogrammet på vores hjemmeside: 

www.lyngbybib.dk/skoler. 

Her kan du også læse mere om vores øvrige tilbud til skolerne og dig 

som underviser. Blandt andet vores månedlige nyhedsbrev for lærere og 

muligheden for at få et lærerlånerkort 

Alle tilbud foregår på 

Lyngby Stadsbibliotek 

Lyngby Hovedgade 28 

2800 Kgs. Lyngby 

Transport: Bus 184 & 194 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.lyngbybib.dk/boern/til-skoler. 

Tjek det enkelte tilbud for detaljer. 

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

Hvis I har spørgsmål til tilbuddene, er I meget velkomne til at kontakte os 

på info@ltk.dk att. skolegruppen 



Forsidefoto: Christoffer Askman Photography 

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 lyst til et tværfagligt projekt med 

biblioteket som samarbejdspartner eller bare har 

en god idé, som du gerne vil dele med os, så hører 

vi meget gerne fra dig.  

Åben invitation 



Læsesporet 

Sitet er Folkebibliotekernes nye fælles indgang i forhold til læsekoncepter 

og viden om læsning for børn og unge i alderen 6-16 år. 

Her finder du et væld af inspiration og idéer til styrkelse af læseglæden. 

Der er også en del af sitet, der er rettet imod forældrene 

https://www.laesesporet.dk/ 

Læsebånd 

Overvejer du at indføre læsebånd i din klasse? 

Spørg biblioteket om råd og vejledning. 

Du kan f.eks. bestille emnekasser via bibliotekets skoleside: 

https://www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler/emnebestillinger 

Vi kan også anbefale at du læser Tænketanken ”Fremtidens biblioteker”´s 

fine publikation ” Lystlæsning i læsebånd” fra 2020, der indeholder en 

masse viden og praktiske erfaringer med læsebånd: 

https://www.videnomlaesning.dk/media/3581/haandbog-

samle_opslag.pdf 

 

Kære underviser 

 

Velkommen til Lyngby-Taarbæk bibliotekernes skoleprogram  der er vores 

tilbud til skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune for skoleåret 21/22. 

 

På Stadsbiblioteket i Lyngby har vi fokus på litteratur og læsning. Dette pro-

gram indeholder derfor en række tilbud, der gerne skal vække elevernes læ-

selyst og præsentere dem for, hvordan man bruger biblioteket både til skole- 

og fritidsbrug. 

 

I dette års program kan vi præsentere to ”Fang Fortællingen” udstillinger, der 

er et landsdækkende projekt, hvor børnelitterære udstillinger kommer rundt 

på de danske børnebiblioteker. 

 

Vi har også fokus på faglitteratur – med faglitterære booktalks, vores faglitte-

rære festivals skoledag og med det nye projekt ”Fang Fortællingen Fakta”, 

hvor første udstilling er vores selvproducerede udstilling om biernes forun-

derlige verden. 

 

Bookingen til tilbuddene foregår via vores hjemmeside www.lyngbybib.dk/

boern/til-skoler . 

Her har vi også samlet alle vores øvrige tilbud til skolerne. 

 

Vi glæder os meget til at se dig og din klasse i løbet af skoleåret 21/22. 

Bedste hilsener 

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 



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 udstillingen, undre sig og reflektere over 

bogens temaer og selv være kreative.  

I kan vælge mellem 2 udgaver af besøg: 

Udgave 1: 

Varighed: 1 time 

Intro til udstillingen, oplæsning af uddrag af bogen, video med Stian Hole, 

snak & leg 

Udgave 2: 

Varighed: 1,5 time 

Intro til udstillingen, oplæsning af uddrag af bogen, video med Stian Hole, 

snak & leg, Pic collage workshop som vi laver på Ipads. 

 

Klassetrin: 2.-3. klasse 

Periode: 13. september- 9. november 

Varighed: 1 time eller 1,5 time afhængig af, hvilken udgave I vælger 

 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: 

Klassen skal helst have læst ”Garmanns hemmelighed” på forhånd for at 

få fuldt udbytte af besøget. 

Det er oplagt at bruge besøget som en del af et forløb omkring Stian Hole 

eller ”Garmanns hemmelighed” 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

Sommerbogen 

Vinterbogen 

Hver sommer deltager mange tusinde børn i folkebibliotekernes som-

merkampagne ”Sommerbogen”. 

Idéen er at inspirere børn i alderen 6-15 år til at få læst en masse bø-

ger i deres sommerferie og derved få nogle gode læseoplevelser og 

holde læsningen vedlige. 

Der er en konkurrencedel, hvor børnene kan vinde præmier, når de har 

læst og anmeldt 3 bøger 

Som lærer kan du bakke op om kampagnen ved at dele anmeldelsesar-

ket ud i klassen inden ferien og holde øje med Lyngby Taarbæk biblio-

tekernes skoleside, hvor vi afholder sommerbooktalks i ugerne op til 

ferien. 

Læs mere om konceptet her: 

https://www.laesesporet.dk/sommerbogen 

Vinterbogen er skolekonkurrencedelen af ”Sommerbogen” og er for 

1.- 6. klasse og løber af stablen i ugerne omkring skolernes vinterferie. 

Deltagelse i kampagnen er en mulighed for aktivt at sætte læsning på 

skoleskemaet og sammen med bibliotekerne fremme elevernes 

læselyst.  

Kampagnen sætter fokus på at dele begejstringen for at læse og skabe 

et positivt læsefællesskab i klassen. Der er adgang til et idé-katalog 

fyldt med sjove aktiviteter, I kan lave i klassen såvel som i fritiden. 

Formålet med kampagnen er at få skoleklasser til at læse og dele de-

res oplevelser med hinanden, så andre elever kan blive inspireret til 

også at læse. Undersøgelser af børns læsevaner viser nemlig, at børn 

gerne vil inspirere og inspireres af hinanden gennem gode anmeldel-

ser og anbefalinger. 

Læs mere om konceptet her: https://www.vinterbogen.dk/ 

OBS - Vinterbogen flytter omkring årsskiftet til sitet Læsesporet. 

https://www.laesesporet.dk/ 



Buggi.dk 

Buggi er et inspirationsværktøj, som ved hjælp af bl.a. emojier foreslår 

bøger, der passer til det enkelte barn. Eleverne kan nemt finde en bog, 

der passer til smag og humør, for i Buggi er stemningen og læseoplevel-

sen i fokus: Eleverne kan gå på jagt efter spændende bøger, rare bøger, 

romantiske bøger, bøger, man bliver glad af, osv. 

I Buggi kan eleverne også vælge længde, sværhedsgrad og hvor mange 

illustrationer, der skal være i forhold til mængden af tekst. Bøgerne er 

målrettet 3.-5. klasse. 

I den gratis version af Buggi – uden valg af enten skole eller folkebibliotek 

– kan man finde inspiration blandt 500 gode og vigtige børnebøger, ud-

valgt og tagget i foråret 2020. Der udvides løbende med nye titler.  

Bonusinfo: 

På Rosinantes side ”Høstlitt” kan der hentes et gratis litteraturforløb om-

kring 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 og er 

støttet af Nordea Fonden. 

Udstillingen ”Garmanns sommer” er udviklet af Aalborg Bibliotekerne. 

Udstillingsarkitekt: Anne Mette Rasmussen, D-Sign tegnestuen og Kamilla Asmussen, i made 

this* 

Fotograf: Christoffer Askman Photography 



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 hvordan man låner og afleverer. Vi viser rundt på biblioteket 

og slutter af med højtlæsning. 

Børnene får et brev med hjem, hvor der står, hvad de har lavet på be-

søget og med en opfordring til forældrene om at komme på biblioteket 

og få lavet et lånerkort til børnene. 

Målet med besøget er, at børnene lærer biblioteket at kende og forhå-

bentlig føler sig lidt som biblioteks-eksperter bagefter :) 

 

Klassetrin: 0.-3. klasse 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Ingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

eReolen GO!  

eReolen Go! er bibliotekernes ebøger og lydbøger til børn i alderen 

7-14 år. 

Formålet med eReolen Go! er at styrke børns læselyst og understøtte 

en positiv læsekultur.  

Med eReolen Go! får børnene let adgang til digitale bøger og en bred 

vifte af forslag til gode bøger, de kan dykke ned i.  

På eReolen Go! er det nemt at orientere sig inden for forskellige genrer 

og finde inspiration. 

Man logger ind med sin biblioteksbruger eller sit UNI-Login.  

Man kan låne 6 e-bøger og 6 lydbøger om måneden. 

Alle bøger er markeret med ikoner der forestiller et par bøger eller et 

sæt høretelefoner, som indikerer om de er e-bøger eller lydbøger. Iko-

net er enten rødt eller blåt. Den blå farve fortæller at bogen ikke tæller 

med i det samlede antal månedlige udlån. Den røde farve fortæller at 

bogen tæller med. 



SøgSmart & 

Professor Nysgerrigs Vidensskab 

SøgSmart er et digitalt værktøj til elever på grundskoleniveau, som I selv 

kan bruge i klassen. 

Det består af 2 moduler, der henvender sig til 3-9 klasse 

Eleverne lærer at søge efter information, vurdere relevans og være kilde-

kritiske. 

Man kan bruge f.eks. bruge værktøjet til projektopgaver. 

SøgSmart er udviklet af De Danske Centralbiblioteker og CFU.dk 

 

For elever i 0-2 klasse kan vi anbefale modulet ”Professor Nysgerrigs Vi-

densskab”, der er et analogt legekoncept for indskolingen om informati-

onssøgning og kildekritik 

Tjek værktøjet ud her: https://xn--sgsmart-q1a.dk/#/info?view=guide 

Intro fra CFU om ”Professor Nysgerrigs Videnskab”: https://www.ucn.dk/

cfu/l%C3%A6remidler/digitale-l%C3%A6remidler/professor-nysgerrigs-

vidensskab 

Faglitterær booktalk 

for 2.-3. klasse 

Tilbuddet er en grundlæggende introduktion til læsning af faglitteratur 

efterfulgt af en booktalk. 

Besøget indeholder: 

− en introduktion til hvordan man finder faglitteratur på biblioteket 

− en faglitterær booktalk der er skræddersyet til den enkelte klasse 

− en snak om sværhedsgrad og serier inden for faglitteratur 

 

Vores faglitterære booktalks kan både målrettes i forhold til læseniveau 

og interesser. 

Vi laver også gerne booktalks, der er tilpasset et bestemt emne, som I 

arbejder med i klassen. Det kan f.eks. være ”lette faglitterære bøger” eller 

temaer som ”2. verdenskrig” eller ”dyrenes verden”. 

Klassetrin: 2.-3. klasse 

 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 



Fang Fortællingen Fakta: ”Bier” 

I denne helt nye faglitterære udstilling om bier kan I blive klogere på, 

hvilket fantastisk dyr en bi er. 

Få f.eks. viden om, hvordan bierne bor, hvordan de ser og hvordan de 

finder mad. I kan bevæge jer rundt i udstillingen og bruge jeres sanser 

til at opleve biernes liv. Måske kan I lære at danse en svansedans lige-

som bierne? 

Vi tilbyder et guidet besøg, hvor vi sammen går på opdagelse i udstil-

lingen og læser bøger om bier.  

 

Klassetrin: 0.-3. klasse 

 

Periode: Fra foråret 2022 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Ingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

 

Baggrund for udstillingen: Ud fra de gode erfaringer med projektet 

”Fang fortællingen”, hvor 10 biblioteker samarbejder om at udvikle 

børnelitterære udstillinger har Gentofte Centralbibliotek med ”Fang 

Fortællingen Fakta” taget initiativ til et lignende projekt der omhandler 

formidling af faglitteratur. 

Udstillingerne turnerer rundt til forskellige biblioteker i Danmark.  

Denne udstilling er udviklet af Lyngby- Taarbæk 

Bibliotekerne. 

FAGLITTERÆR FESTIVAL skoledag 

Tirsdag den 5. oktober slår Stadsbiblioteket dørene op for vores Faglitte-

rær Festival skoledag. Det bliver en dag i teknologiens tegn, hvor vi både 

kommer forbi kunstig intelligens og fremtidens teknologier. Temaerne 

bliver formidlet med hjælp fra bøger såvel som danseteater. 

 

PROGRAM: 

Kl. 9-10 Fremtidens opfindelser med Maja Plesner 

Vi skal forbi alt fra flyvende biler og robotter til kunstigt kød og elektrisk 

tøj. Er fremtidens opfindelser udelukkende gode? Eller er der også ting, vi 

skal være opmærksomme på kan gå galt? Nogle opfindelser kan ændre 

verden - og måske løse nogle af tidens store klimaproblemer. Men det kan 

også være, at nogle af dem krænker privatlivet og gør os mere følsomme 

overfor hackerangreb og hatecrimes.  

Kl. 10.30-11.30 Uppercut Danseteaters forestilling HUMANOID  

Har du nogensinde set "Westworld” eller "I, Robot" og spekuleret på, hvor-

dan det ville føles at møde en menneskelignende robot i virkeligheden? 

Nu kan du komme uendeligt tæt på at opleve dette scenarie. Spørgsmålet 

er bare: Hvilke funktioner er det egentlig tilforladeligt at overlade til ro-

botter og hvilke skal vi lade mennesket varetage?  

OBS undervisningsmateriale er under udvikling. Vi sender link til materia-

let til de tilmeldte klasser. 

PRAKTISK: 

Alle klasser deltager i begge indslag på dagen. Der vil dog blive taget hen-

syn til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Alle klasser skal selv medbringe mad og drikke – der er indlagt en mindre 

pause mellem de to indslag kl. 10. 

Det er forventet, at lærerne deltager sammen med deres klasser 

Klassetrin: 7.-8. klasse 

Dato: 5. oktober 

Tidspunkt: Kl.9-11.30 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Ingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 



Faglitterær booktalk for 7.-9. klasse  

Tilbuddet er en grundlæggende introduktion til læsning af faglitteratur 

efterfulgt af en booktalk. 

Besøget indeholder: 

− En introduktion til hvordan man finder faglitteratur på biblioteket 

− En faglitterær booktalk der er skræddersyet til den enkelte klasse 

− En snak om sværhedsgrad og serier inden for faglitteratur 

Vores faglitterære booktalks kan både målrettes i forhold til læseniveau 

og interesser. 

 

Vi laver også gerne booktalks, der er tilpasset et bestemt emne, som I 

arbejder med i klassen. Det kan f.eks. være ”lette faglitterære bøger” eller 

temaer som ”2. verdenskrig” eller ”dyrenes verden”. 

 

Klassetrin: 7.-9. klasse 

 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

Minisøgekursus 

Vi tilbyder et basiskursus i informationssøgning, hvor eleverne introduce-

res 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 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Ingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 



Biblioteksbesøg med booktalk 

4.- 6. 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 læseniveau og interesser 

i klassen, men vi laver også gerne booktalks ud fra specifkke ønsker som 

f.eks. ”Historiske romaner”, graphic novels eller ”Korte, men fede fortæl-

linger”. 

Klassetrin: 4.-6. klasse 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

Biblioteksbesøg med 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 læseniveau og interesser i 

klassen, og vi laver også gerne booktalks ud fra specifkke ønsker som 

f.eks. ”Historiske romaner”, graphic novels eller ”Korte, men fede fortæl-

linger”. 

Klassetrin: 7.-9. klasse 

 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 



Fang Fortællingen ”Den store 

djævlekrig” - et kæmpebrætspil 

Kom under huden på Kenneth Bøgh Andersens fantasy-univers, når I sid-

der omkring det kæmpe brætspil, hvor I dyster i dilemmaet ”godt og 

ondt”. Hvordan kan man vide, at noget er godt, hvis der ikke er noget, der 

er ondt?  

Spillet er et djævelsk dilemma-spil, på baggrund af Kenneth Bøgh Ander-

sens fantastiske bøger om drengen Filip, der bliver sendt til helvede for at 

blive selveste djævelens lærling. Djævelen er nemlig døende og skal have 

udlært en ny arvtager. Der er bare et problem: Filip er så god som dagen 

er lang, så djævelen må på hårdt arbejde for at lære Fillip at være ond…. 

Vi tilbyder et anderledes guidet besøg, hvor en gamemaster styrer spillet 

og hvor eleverne spiller i hold a´4 personer  

 

Klassetrin: 6.-7. klasse 

Periode: 18. januar– 21. maj 2022 

Varighed: 2 timer 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Klassen behøver ikke at have læst ”Den store djævlekrig” 

på forhånd. Det er dog oplagt at bruge besøget som en del af et forløb 

omkring Kenneth Bøgh Andersen eller ”Den store djævlekrig” 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

 

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 til forskellige biblioteker i 

Danmark og er støttet af Nordea Fonden. 

Udstillingen ”Den store djævlekrig” er udviklet af Guldborgsund Bibliote-

kerne. 

 

Udstillingsdesigner: Spiludvikler Jeppe Herlev / Here Be Dragons 

Fotograf: Christoffer Askmann Photography 

Faglitterær booktalk for 4.-6. klasse  

Tilbuddet er en grundlæggende introduktion til læsning af faglitteratur 

efterfulgt af en booktalk. 

Besøget indeholder: 

− en introduktion til hvordan man finder faglitteratur på biblioteket 

− en faglitterær booktalk der er skræddersyet til den enkelte klasse 

− en snak om sværhedsgrad og serier inden for faglitteratur 

 

Vores faglitterære booktalks kan både målrettes i forhold til læseniveau 

og interesser. 

Vi laver også gerne booktalks, der er tilpasset et bestemt emne, som I 

arbejder med i klassen. Det kan f.eks. være ”lette faglitterære bøger” eller 

temaer som ”2. verdenskrig” eller ”dyrenes verden”. 

Klassetrin: 4.-6. klasse 

 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby 

Forberedelse: Lærer skriver ønsker til booktalk ved tilmeldingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 



Forfatterfokus Jesper Wung-Sung 

Vi dykker ned i Jesper Wung-Sungs spændende forfatterskab. Han er en 

alsidig forfatter der skriver både for børn, unge og voksne. 

Vi starter ud med en kort introduktion til forfatteren og viser eksempler 

på nogle af hans bøger. Herefter åbner vi op for et par af hans værker 

med ord-workshop, iscenesættelser og effekter 

Målet med tilbuddet er at give eleverne en anderledes oplevelse af littera-

tur og åbne 4 værker op for dem. 

 

Klassetrin: 4.-6. klasserne. 

Periode: Hele skoleåret 

Varighed: 1,5 time 

Sted: Stadsbiblioteket i Lyngby  

Forberedelse: Ingen 

Tilmelding: www.lyngbybib.dk/boern/til-skoler 

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 samar-

bejde om at finde det rigtige svar. Resten af klassen er tilskuere og bak-

ker op om holdet. 

Den klasse der vinder, går videre til en regional runde d. 12. januar 2022 

(og hvis de er rigtig skrappe: måske videre derfra til den landsdækkende 

finale d. 2. februar 2022). 

 

Klassetrin: 6. klasse 

Dato: den 1. december 2021 

Tidspunkt: Klokken 9.00 eller kl. 11.00. Vinderholdene fra de to runder 

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, flm 

m.m.. Læs evt. mere på www.smartparatsvar.dk 

Tilmelding: Senest 17. september 2021 på www.lyngbybib.dk/boern/

til-skoler 


