
Opret en 
LÆSEPATRULJE 

på dit PLC & spark 
læselysten i gang 

på Kolding Bibliotek
FOR ELEVER I 5. + 6. + 7. KLASSE

KOLDING KOMMUNE   /   SKOLEÅRET 2019 + 2020
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Denne brochure henvender sig til 
 lærere, PLC-medarbejdere og læsevejledere, der vil styrke  

 læselysten for elever i 5. + 6. + 7. klasse i Kolding Kommune  

 i skoleåret 2019 + 2020. 

Brochuren findes på Koldingbibliotekernes hjemmeside:

koldingbib.dk/læsepatruljen. Du kan også finde folderen online på 
Skolernes Meebook (begge udgaver er tilgængelige 11. juni 2019).

Brochuren er udarbejdet i forbindelse med projekt Læsepatruljen, der 
var et samarbejde mellem Munkevængets Skole, Sdr. Vang Skole og 

Kolding Bibliotek.

Projekt LÆSEPATRULJEN 
var støttet af
Skole-Kulturpuljen 
2017 + 2018

Indhold
 • Indledning: Børn skal hjælpes til en læsekultur

 • Hvad er en læsepatrulje?

 • Hvordan rekrutterer du elever til din læsepatrulje?

 • Hvilke aktiviteter kan en læsepatrulje lave på skolen? 

 • Hvordan tilmelder jeg min læsepatrulje til forløbet 

  på Kolding Bibliotek?

 • Hvad siger eleverne om at være med i en læsepatrulje?

 • Hvem skal jeg kontakte for at få mere at vide? 

 • Katalog: 10 aktiviteter til din læsepatrulje – sådan gør du

 • Dokumenter: spørgeskema, kladde til boganmeldelse,  

  eksempel på indtalt bog m. QR-kode



LÆSEPATRULJE i skoleåret 2019 + 2020

Denne brochure beskriver, hvordan du som 
lærer, PLC-medarbejder eller læsevejleder 
kommer i gang med at oprette en:

Vi håber, I vil tage godt imod tilbuddet
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Børn skal hjælpes til en læsekultur
  Det er én af hovedkonklusionerne i undersøgelsen  

”Børns Læsevaner 2017”, som blev udarbejdet af Tænketanken 

Fremtidens Biblioteker – i samarbejde med Nationalt Videncenter 

for Læsning og læremiddel.dk

  Undersøgelsen viser nemlig, at børns læsning af litteratur i høj grad 
afhænger af voksnes initiativ, fordi børn umiddelbart vælger andre 
fritidsbeskæftigelser som fx at være på de sociale medier. Siden 2010 
er der sket et fald i tid brugt på læsning, der hovedsagelig skyldes, at 
piger bruger mindre tid på læsning. Samlet set bruger børn mindre tid på 
læsning i 2017 end i 2010. Undersøgelsen viser også, at læselysten falder 
med alderen, og at den største ændring sker mellem 5. og 6. klasse. 

  Tænketanken Fremtidens Biblioteker anbefaler voksne at hjælpe børn 
ind i en læsekultur og en bibliotekskultur, hvor et samarbejde mellem 
skoler og biblioteker er en vigtig del af løsningen.  
Koldingbibliotekerne har derfor i samarbejde med Sdr. Vang Skole og 
Munkevængets Skole udarbejdet konceptet LÆSEPATRULJEN for at 
styrke læselysten for 5. + 6. + 7. klasser.

Skoleleder

Kedda Ligaard Jacobsen

Sdr. Vang Skole

Skoleleder 

Finn Fallesen

Munkevængets Skole

Bibliotekschef 

Pia Henriette Friis 

Kolding Bibliotek
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Hvad er en læsepatrulje?
En læsepatrulje er en gruppe elever fra 5. + 6. + 7. årgang, der går 

til Læsepatrulje på skolen. Læsepatruljemøderne er styret af en lærer 

/ PLC-medarbejder eller en læsevejleder. Via forskellige aktiviteter skal 

læsepatruljens medlemmer være rollemodeller for hinanden og for 

skolens yngre elever og inspirere til større læseglæde. 

Rekruttering
Skolerne i Kolding Kommune kan oprette lige så mange læsepatruljer, 

som de har ressourcer til. Antal elever i hver læsepatrulje: 6 - 10 elever. 

Gruppen kan eventuelt deles i mindre grupper, når de er i ’aktion’. 

du kan fx rekruttere sådan her:
1.  PLC-medarbejderen kan fx fortælle om Læsepatruljen i alle klasser 

for 5.-7. årgang og udlevere en folder med en tilmeldingsblanket, 

som kræver forældreunderskrift. Alle interesserede optages.

2.  PLC- medarbejderen kan også fortælle om læsepatruljen i de klas-

ser, hvor man ønsker at rekruttere fra. Bagefter kan eleverne melde 

tilbage, om de er interesserede eller ej. Blandt de interesserede 

udvælger PLC-medarbejderen og klasselæreren de elever, man 

mener vil have størst glæde af at være med i en læsepatrulje.

Vi anbefaler, at Læsepatruljen består af både piger og drenge med  
en ligelig fordeling på de forskellige klassetrin. Desuden er det en fordel, 
 hvis eleverne er interesseret i forskellige bøger. Eleverne binder sig for  
et skoleår ad gangen.
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Læsepatruljen på Kolding Bibliotek
  I forbindelse med biblioteksorientering på Kolding Bibliotek kan 

elever fra læsepatruljerne være med til at vise rundt og hjælpe 

eleverne på 4. årgang fra deres egen skole. Eleverne kan også være 

med til at fortælle om gode bøger til ugeavisen Kolding i maj-juni 

2020 i forbindelse med den landsdækkende læsekampagne  

”Sommerbogen”. 

Hvor tit skal læsepatruljen mødes? 
  Vi anbefaler at lægge en fast fælles time – enten en gang hver 

anden uge eller en gang om måneden – fx inden for rammerne af 

understøttende undervisning. I forbindelse med aktiviteter som  

fx oplæsningsforløb kan grupperne mødes oftere. Vi anbefaler  

at lave faste aftaler med kollegaer og skolens ledelse.

Udfordringer kan fx være
 • At det kan være svært at samle alle elever i Læsepatruljen 

  på grund af anden undervisning

 • At eleverne kan være bange for at gå glip af andre timer

Spark læselysten i gang
et godt skoletilbud i 2019 + 2020
 • Kolding Bibliotek tilbyder et forløb til skoler med læsepatruljer 

 • Forløbet består af 3 moduler, der har fokus på leg med højtlæs- 

  ning, boganmeldelser og udstilling af yndlingsbøger og et hel 

  dags læsemaraton med et forfatterarrangement

 • I skoleåret 2019 + 2020 er der plads til max 8 læsepatruljer  

  med 10 elever i hver

 • Der kan kun deltage en Læsepatrulje fra hver skole
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Arbejdsopgaver for lærer, 
PLC-medarbejder eller læsevejleder
 • Tidsforbrug ca. 1 time pr. uge i hele forløbet 

 • Planlægning af aktiviteter

 • Vejledning af eleverne i opgaver

 • Koordinere med klasser, elever og Kolding Bibliotek

En LÆSEPATRULJE 
 • Består af 6 - 10 elever, både piger og drenge fra 5. + 6. + 7. årgang

 • Styres af en lærer / PLC-medarbejder / læsevejleder

 •  Mødes hver 14. dag eller en gang om måneden – fx indenfor  

rammerne af understøttende undervisning på skolen

 • Har medlemmer for 1 år ad gangen

 • Kan vælge at deltage i forløbet ’Spark læselysten i gang’  

  på Kolding Bibliotek



Se kataloget 
bagerst i brochuren

HVOR ALLE AKTIVITETERNE 
ER BESKREVET 

MERE UDFØRLIGT
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Hvilke aktiviteter kan du lave 
med din LÆSEPATRULJE på skolen? 
  Her er en oversigt over aktiviteter, der fremmer læselyst og som 

alle kræver støtte fra PLC-medarbejder eller læsevejleder. Akti-

viteterne er afprøvet af elever fra ti skoler i perioden 2017-2019.  

Find selv på flere aktiviteter og 
skriv dem gerne ind på ’Meebook’. 

Eleverne i en læsepatrulje kan fx: 
 • Være med til at udvælge nye bøger, der skal indkøbes  

  til skolens bibliotek

 • Interviewe 4. klasserne om læsevaner  

  (og elever i 0. + 1. + 2. + 3. klasse)

 • Læse sammen med 4. klasserne  

  (og elever i 0. + 1. + 2. + 3. klasse)

 • Anmelde bøger for 4. klasserne  

  (og elever i 0. + 1. + 2. + 3. klasse)

 • Skrive boganmeldelser på biblo.dk

 • Lave konkurrencer om litteratur – fx ”Bøgernes Hall of Fame”

 • Indrette et læsemiljø med udstilling af yndlingsbøger

 • Læse højt for de yngre klasser

 • Indtale bøger til fx børnehaveklasser

 • Være (med)vært ved forfatterbesøg & forberede spørgsmål



Varighed – 3 moduler
for hver læsepatrulje 
i perioden 1. oktober 2019 
til 1. maj 2020
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SPARK LÆSELYSTEN I GANG
 FORLØB TIL SKOLER MED LÆSEPATRULJER 

 I SKOLEÅRET 2019 + 2020

Målgruppen er 5. - 7. klasser
 • Forløbet tilbydes til 80 elever i alt

 • Der er max 10 elever i hver Læsepatrulje

 • Der er max 1 Læsepatrulje pr. skole

 • De 3 moduler kan kun bookes samlet

 

 • Vælg en dato fra hvert modul

 • Sted: Kolding Bibliotek

 • Indholdet er aktiviteter, der fremmer  

  elevernes læselyst og videndelingslyst

der er fokus på at eleven . . .
 • lærer at læse højt for andre 

 • laver en udstilling med bøger og anmeldelser af yndlingsbøger 

 • fordyber sig i litteratur og møder en forfatter
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Forberedelse FÆLLES HØJTLÆSNINGSKURSUS

 Inden start på forløbet deltager lærer / PLC-medarbejder / læsevejleder og  
 bibliotekar i et højtlæsningskursus med en professionel fagperson. 
 Antal: Max 2 undervisere fra hver skole / ingen elever deltager 

 Dato:  Medio september (dato kommer senere)

 Tid: Kl. 8.30 - 12.00

1. modul LEG MED HØJTLÆSNING

  Lærer / PLC-medarbejder / læsevejleder og bibliotekar og underviser  
i fællesskab eleverne i højtlæsning med fokus på blandt andet at lege  
med genrer. 

 Antal: Max 20 elever pr. gang

 Dato: Ons 9. okt. + ons 23. okt. + tirs 29. okt. + tirs 5. nov. 

 Tid: Kl. 9.00 - 11.00

2. modul UDSTIL OG SKRIV OM DIN YNDLINGSBOG

  Lærer / PLC-medarbejder / Læsevejleder og bibliotekar underviser i fæl-
lesskab eleverne i at finde yndlingsbøger til en bogudstilling. Og i at skrive 
anmeldelser på biblo.dk. Anmeldelserne printes ud og lægges i bøgerne. 

 Antal: Max 20 elever pr. gang 

 Dato: ons 26. feb. + tirs 3. marts + tirs 10. marts + ons 11. marts

 Tid: Kl. 9.00 - 11.00

3. modul LÆS AMOK OG MØD EN FORFATTER

  Læsemaraton på Kolding Bibliotek inkl. forfatterbesøg for alle Læsepa-
truljens medlemmer. Bogpræmier til de tre elever, der har læst flest bøger. 
Samarbejde mellem lærer / PLC-medarbejder / læsevejleder og bibliotekar. 

 Antal: Max 80 elever

 Dato: Ons 22. apr. 

 Tid: Kl. 9.00 - 15.00



En af eleverne fra vores Læsepatrulje er gået frem i nationale test i 
dansk læsning, hvilket hun selv mener, at Læsepatruljen har hjulpet 
hende til. Hun siger, at hun har fået inspiration til mange nye bøger, 
og at hun elsker at læse. Desuden har hun haft glæde af højtlæsnings-
kurset, så hun nu læser godnathistorier for sine mindre søskende. 
Og som hun siger: ”Nu kan jeg gøre det uden ’at hakke’ i det”. 
Læsevejleder Munkevængets skole, Maria Løkkebø Hassø
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Tilmelding  til forløbet  
på Kolding Bibliotek  
fra 7. juni til 1. september
 SEND MAIL TIL:  BIBSKO@KOLDING.DK 

 

Kontaktperson
 BIBLIOTEKAR LOTTE KLEMENS THOMHAVE 

 TLF.: 7979 1145    /    MAIL:     LOTH@KOLDING.DK

Hvad siger eleverne – om at 
være med i en læsepatrulje? 
 • Vi får lov til at læse de nyeste bøger og vurdere dem (Lærke 6.b)

 • Vi har indflydelse på, hvilke forfattere og bøger de skal læse i  

  4. klasse (Maya 6.b)

 • Vi kan hjælpe elever med at blive bedre til at læse (Gentian 7.a)

 • Det er sjovt og lærerigt, også for os (Patrick 6.b)

 • Vi får lov til at hjælpe og planlægge (Nadja 5.a)

 • Vi hjælper andre elever med at få lyst til at læse (Arian 6.a)

 • Når jeg læser forestiller jeg mig, at det kunne være sket i  

  virkeligheden (Mathilde 6.b)

Se video fra Sdr. Vang Skole
 OM OPLEVELSERNE VED AT VÆRE MED I EN LÆSEPATRULJE

 Varighed: 1. minut  /  https://youtu.be/0Arxz7R9Ayo



fremtidensbiblioteker.dk
laeremiddel.dk

videnomlaesning.dk
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søger du mere information?
 Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i 

 forbindelse med at oprette og lede en LÆSEPATRULJE. 

Kontaktpersoner
 ANNA MARIE JOHANSEN

 IT-vejleder/skolebibliotekar, Sdr. Vang Skole

 Tlf: 7979 9198

 Mail: amaj@kolding.dk

 ANNI SCHUMACHER

 Bibliotekar, Kolding Bibliotek

 Tlf: 7979 1143

 Mail: anns@kolding.dk

 LOTTE KLEMENS THOMHAVE

 Bibliotekar, Kolding Bibliotek

 Tlf: 7979 1145

 Mail: loth@kolding.dk

Læs mere om undersøgelsen
Børns læse- og medievaner 2017
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MATERIALER Materialevalgslister fra Cicero.

FORBEREDELSE
Udskrive materialevalgslister og markere alle de bøger, der henvender 
sig til elever på mellemtrin.

TIDSFORBRUG Ca. ½ time (Plus tid med elever).

ORGANISERING
Materialevalgslister kopieres så eleverne kan sidde to og to med dem, 
samt en pc eller iPad, hvor anmeldelser på bøgerne kan findes.

SÅDAN GØR DU

1.  Eleverne finder anmeldelser og evt. læseprøver på bøgerne 
 fra materialevalgslisten – og læser og snakker om disse.  
2.  Eleverne markerer om de synes bøgerne skal indkøbes eller ikke. 
3.  Skolens materialevalgsansvarlige tager den endelige beslutning 
 om indkøb.

VARIATION
PLC-medarbejderen kan finde links til anmeldelser og læseprøver på 
forhånd. Eleverne kan også søge i skolens egne materialer og vurdere 
om de nye bøger passer ind.

NOTER

12

Aktivitet: Udvælge nye 
bøger til indkøb
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MATERIALER Kopipapir

FORBEREDELSE Udskriv skemaerne + lav aftale om klassebesøg

TIDSFORBRUG
Ca. 15 minutter i den pågældende klasse, hvor man vil 
lave undersøgelsen.

ORGANISERING
Læsepatruljen kommer på besøg i en 4.klasse, hvor de laver en måling af 
elevernes læsevaner og læselyst i begyndelsen af skoleåret og i slutnin-
gen.

SÅDAN GØR DU

1.  Læsepatruljen fortæller om spørgeskemaet og om hvorfor, de vil lave 
en undersøgelse.

2.  Herefter deles skemaer ud.
3.  Læsepatruljen hjælper eleverne undervejs.
4.  Læsepatruljen samler skemaerne ind, registerer resultaterne og sam-

menligner de to undersøgelser ved årets slutning.

VARIATION
Spørgsmålene i målingen kan varieres. 
Overvej om læsepatruljen skal lave målingen én eller to gange.

NOTER

13

Aktivitet: Interviewe 
4. klasse om læsevaner
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NAVN OG KLASSE:

Hvad synes du om at læse? (sæt gerne flere krydser)

Jeg kan godt lide at læse
Jeg synes, det er svært at læse
Jeg synes, læsning kun er for nørder
Jeg synes, det er sjovt at læse
 Jeg læser kun, når de voksne siger det
Jo mere jeg læser, jo bedre bliver jeg

Hvad kan du godt lide at læse? 
(aviser, ugeblade, romaner, noveller, 
digte, fagbøger, tegneserier eller andet)

Hvor meget tid bruger du cirka om 
ugen på fritidslæsning?

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste, 
hvor god synes du selv, at du er til at læse?

Tror du, at dine lærere synes, du er god til at læse?

Hvor godt kan du lide at læse på en skala fra 
1 til 5, hvor 5 rigtigt meget og 1 er slet ikke?

Hvorfor læser du? (oplevelser, sjovt, spæn-
dende, blive dygtigere, slappe af, få viden, 
bliver underholdt, blive bedre til at læse)

Hvilken genre kan du bedste lide at læse?
(fantasy, eventyr, spænding, fagbøger, bøger 
med humor, hestebøger, artikler på nettet, andet)

Hvor læser du henne? (på nettet, i almindelige 
bøger, låner bøger online, andre steder)

Er der nogle fag, hvor du har sværere ved at 
forstå det, du læser, end i andre fag?

Kan du nå at læse underteksterne på TV?

Kunne du tænke dig at ændre dine læsevaner, 
og hvad kunne du tænke dig at ændre?

Færdiggør sætningen: 
Jeg ville nok læse mere, hvis: 

1

1

JA

JA

NEJ

NEJ

2

2

3

3

4

4

5

5
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læsevaner og læselyst 
– Skema:
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MATERIALER
Korte tekster af én forfatter eller korte tekster med samme tema fra 
forskellige forfattere. Fx første kapitel. Vurder også sværhedsgrad.

FORBEREDELSE
Læsepatruljen sammensætter et lille kompendie og læser materialet, 
imens de markerer svære ord og særlige fokuspunkter i teksten. 
Til sidst øver de sig i at læse op.

TIDSFORBRUG 1 – 2 lektioner.

ORGANISERING
Læsepatruljen aftaler en besøgstid med en 4.klasse. 
Ved besøget deles klassen op i små grupper. 
Hver elev fra læsepatruljen er sammen med en lille gruppe. 

SÅDAN GØR DU
Eleven fra læsepatruljen læser op for de yngre elever, stiller spørgsmål 
og snakker om det læste med de yngre elever. 
Sæt tid af til fælles snak efterfølgende om andre gode bøger.

VARIATION
Der kan varieres i sværhedsgrad og opgaver til teksterne. Eleverne i 
4. klasse kan have arbejdet med forfatteren inden besøget.

NOTER
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Aktivitet: Læse sammen 
med 4. klasser
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MATERIALER
Fotos af læsepatruljemedlemmer. 
Lamineringsark.

FORBEREDELSE
Skabelon til bogmærke med plads til foto af læsepatruljemedlem og 
stjerner til vurdering.

TIDSFORBRUG 1 – 2 lektioner.

ORGANISERING Eleverne arbejder inviduelt.

SÅDAN GØR DU

• Læsepatruljen udvælger en nyere bog i en sværhedsgrad, 
 der passer til 4. klasse. 
•  De læser den og vælger også et bogmærke med det antal  

stjerner, som de vil give bogen. 
• Bogmærket lægges ind i bogen og sættes fx på hylden med  
 ”Nye bøger” i skolebiblioteket.

VARIATION
De anbefalede bøger kan også præsenteres i en klasse. 
Boganbefalingerne kan målrettes en bestemt klasse, som 
trænger til et læse-boost.

NOTER
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Aktivitet: Anmelde bøger 
for 4. klasser
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MATERIALER PC’ er til eleverne.

FORBEREDELSE
• Eleverne skal have et Uni-login .
• Eleverne skal oprette en profil på Biblo.dk.
• Lav selv en anmeldelse som forberedelse.

TIDSFORBRUG
1 – 2 lektioner til forberedelse inkl. læsning. 
1 lektion til boganmeldelsen.

ORGANISERING Eleverne arbejder individuelt eller i grupper på to.

SÅDAN GØR DU

• Eleverne læser en god bog - kan være fag og skønlitteratur.
• Eleverne skriver kladde i anmeldelsesskabelonen.
• Eleverne logger sig ind søger bogen frem.
•  Klik "Lav en anmeldelse". 
• Vælg antal stjerner og skriv af fra kladden.

VARIATION
Upload anmeldelsen som en lille video. Lad eleverne læse andre børns 
anmeldelser af samme bog.

NOTER
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Aktivitet: Skrive 
boganmeldelser på BIBLO.dk
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DIT NAVN

SKRIV KLADDE TIL DINE ANMELDELSER INDEN DU GÅR ONLINE PÅ BIBLO.DK

TITEL PÅ BOG

FORFATTER

VÆLG ANTAL STJERNER – HVOR MANGE STJERNER VIL DU GIVE BOGEN?

HVAD HANDLER BOGEN OM?

HVORFOR SYNES DU, DEN ER GOD? SKRIV 5-10 LINJER

ER DER NOGLE ANDRE BØGER, SOM DU SYNES BOGEN MINDER OM?
SKRIV 5-10 LINJER

18

kladde: til anmeldelse på
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MATERIALER
Karton, saks, tusser, lamineringsark, kopimaskine, 
kasse til aflevering af gæt, væg til ophæng.

FORBEREDELSE

Vælg en figur fra en kendt bogserie. Fx Harry Potter. Vælg ledetråde 
(dvs. oplysninger, hvorudfra man kan gætte figuren). Find billede af 
figuren og lav den om til en silhuet. Lav en kopi og hæft den fast på 
sort karton i A2 størrelse. Lav overskriften: "Hvem er det?". Neden- 
under gøres plads til 3 ledetråde. Lav en kasse til aflevering af gæt  
og lav skabelon til gætte-sedler.

TIDSFORBRUG 2 lektioner.

ORGANISERING Grupper på to.

SÅDAN GØR DU

Lav også en plan for konkurrencens forløb:
1. dag: sæt silhuetten op.
2. dag: sæt første ledetråd på.
3. dag: sæt anden ledetråd på.
4. dag: sæt tredje ledetråd på.
5. dag: afsløring og find en vinder blandt alle skolens elever.

VARIATION
Lav konkurrencen med flere figurer eller ad flere omgange og navngiv 
konkurrencen "Bøgernes hall of fame".

NOTER
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Aktivitet: litteratur-
konkurrence - gæt en figur
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MATERIALER
Karton, papir, sakse, lim, farver. Udstillingsted med reol 
og hænge-ud møbler.

FORBEREDELSE
Vælge emnet for udstillingen, fx en forfatter, en periode/højtid, 
en genre. Bestemme udstillingsperiodens varighed.

TIDSFORBRUG Alt efter omfang – minimum 1 time.

ORGANISERING En læsepatruljegruppe.

SÅDAN GØR DU
Start med en brainstorm. Læsepatruljen vælger udstillingens indhold. 
Materialerne produceres og sættes op, fx kopiering af forsider og illustra-
tioner, som lamineres og klippes ud.

VARIATION
Aftal evt. at samarbejde med andre fag – fx håndværk og design 
og billedkunst, som kan udvikle ideer til indretning af læsehjørne 
eller lignende.

NOTER
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Aktivitet: Indrette læse-
miljø med udstilling
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MATERIALER
Korte tekster af én forfatter eller korte tekster med samme tema fra 
forskellige forfattere. Fx første kapitel. Vurder også sværhedsgrad.

FORBEREDELSE
Læsepatruljen sammensætter et lille kompendie og læser materialet, 
imens de markerer svære ord og særlige fokuspunkter i teksten. 
Til sidst øver de sig i at læse op.

TIDSFORBRUG 1 – 2 lektioner.

ORGANISERING
Læsepatruljen aftaler en besøgstid med en klasse. Ved besøget 
deles klassen op i små grupper. Hver elev fra patruljen er sammen 
med en lille gruppe af yngre elever.

SÅDAN GØR DU
Eleven fra læsepatruljen læser op for de yngre elever, stiller spørgsmål 
og snakker om det læste med de yngre elever. Sæt tid af til fælles snak 
efterfølgende om andre gode bøger.

VARIATION
Der kan varieres i sværhedsgrad. De yngre elever kan have arbejdet 
med forfatteren inden besøget.

NOTER
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Aktivitet: Læse højt for 
de yngre klasser
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MATERIALER iPads med Skoletube-app evt. mikrofon.

FORBEREDELSE

Hente skoletube-app på udlåns-iPad – lav prøveoptagelse. 
Reserver et "stille-lokale". Opret kanal på Skoletube og del med 
medlemmerne af patruljen. Patruljemedlemmerne udvælger en oplæs-
ningsbog, fx "Vitello" af Kim Fupz Aakeson. 
Øv oplæsningen godt igennem. Se vejledninger til brug af 
programmerne på lærit.dk.

TIDSFORBRUG 2 lektioner.

ORGANISERING Grupper på to.

SÅDAN GØR DU

•  Instruktion af optagefunktionen i Skoletube-appen.
•  Start optagelsen – læs op i ”bidder”.  

En styrer det tekniske, en læser op.
•  Rediger optagelserne i Skoletube/Soundation Studio.
•  Udgiv optagelsen på kanalen I Skoletube og hent  

QR-koden under "del".
•  Tag kopi af bogforside og sæt QR-koden på. Laminer evt.

VARIATION
Lav højtlæsningsgrupper og optag som læseteater. 
Vælg eventuelt andre bøger.

NOTER
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Aktivitet: Indtale bøger til 
børnehaveklasser
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MATERIALER Info om forfatteren 

FORBEREDELSE
Før besøget: Lav opgaver med fokus på fx skrivemåde, emne, eller  
genre for den pågældende forfatter. Overvej hvordan eleverne skal  
finde på spørgsmål til forfatteren. 

TIDSFORBRUG
Ca. 10 – 15 lektioner. 
2 lektioner i Læsepatruljen
2 lektioner til forfatterbesøget

ORGANISERING Gruppeopgave.

SÅDAN GØR DU

1. Lav en intro om forfatteren.
2. Lad eleverne læse uddrag af forfatterens tekster.
3.  Sæt tid af til at eleverne skriver spørgsmål ned, som de kan  

stille forfatteren under besøget. Spørgsmålene kan tage ud- 
gangspunkt i noget, som eleverne undrer sig over ved bøgerne  
eller til forfatterens arbejde m.m. 

VARIATION
Grupperne kan evt. arbejde med andre grupper, hvor de hjælper  
hinanden med at få flere ideer til spørgsmål.

NOTER
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Aktivitet: Være medværter 
til forfatterbesøg


