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- GÅ ET LEVEL UPBIBLIOTEKET SOM RAMME FOR ÅBEN SKOLE?

Invitation til temadag: 
Onsdag den 21. september 2016 
kl. 9.00-15.00 
på Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne.

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne har i foråret 2016 gennemført et udviklingsforløb sam-
men med Hummeltofteskolen, hvori bibliotekets ansatte har undervist en 8. klasse i 
planlægning, socialisering og informationssøgning igennem en hel uge. 

Projektet hedder Medborgerskab – Gå et level up! og er støttet af Slots- og Kultur-
styrelsen under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

I forbindelse med projektet er bibliotekets personale blevet undervist i didaktiske 
grundbegreber og klasserumsledelse af undervisere fra Professionshøjskolen Metropol, 
således kompetencerne til at sikre elevernes læring var til stede og læringsmålene 
kunne opfyldes.

Bibliotekets personale har udviklet indhold og metode og der er sideløbende skabt en 
visuel identitet og et konkret undervisningsmateriale til videre brug af biblioteker og 
skoler over hele landet. 

Der er også udarbejdet en evalueringsrapport med fokus på elevernes læring og 
nogle af de muligheder det åbner op for ved at anvende biblioteket som en ramme 
for åben skole.

Temadagen tager udgangspunkt i netop resultaterne af rapporten og bringer dem i 
spil i forhold til arbejdet med medborgerskab og videreudvikling af snitfladen mellem 
bibliotek og skole.

Temadagen henvender sig til personale og ledere på både biblioteker, skoler og de 
pædagogiske læringscentre, samt til kommunale politikere og deres forvaltninger. 

Både evalueringsrapport, visuel identitet og undervisningsmateriale udleveres til 
deltagere på temadagen.

Deltagelse er gratis.

Tilmelding via linket: www.lyngbybib.dk/medborgerskab 
senest 1. september 2016.



MEDBORGERSKAB
TYPOGRAFI

FFF TUSJ 
TIL NØGLEORD

Century Gothic, Regular
til Brødtekst

Century Gothic, Bold 
VERSALER

TIL OVERSKRIFTER
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FOTO AF BEN I BRUG

Benene printes efter passende højde. Lyngby 
bibliotek printede med en højde på 60 cm., på 
5 mm. skumplader, Kappa Mount. 

Udstandses eller skæres i hånden.

Spejfolie blev printet på Yupo Tako, som er let at 
arbejde med, både når det skal af- og påmon-
teres. 

  



EMPATHIZE
#268B9C
35/139/56

IDEATE
#F9B7AC

249/183/172

PROTOTYPE
#F06B82

241/107/130

EVALUATE
#C5B0B3

197/177/180

DEFINE
#97C9AD

151/201/173

MEDBORGERSKAB
FARVER -  En pallette i proces
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MEDBORGERSKAB
BAGGRUNDSFOTOS

Materialet er båret at fotos der understøtter det 
aktuelle budskab.

I udleverede zip.fil, findes 3 fotos. Supler med 
egne relevante fotos.
 

Informations-
søgning

Strategi

_

Fællesskab

Strategi

Evaluering

_

_

Information

Kritik

Problem-
formulering

_

_

Planlægning

Projekt

Evaluering

_

_



MEDBORGERSKAB
NAVNESKILTE

Trykkes på 300 gr. Never Tear. 
Monteres med en bred elastik snor på ca. 2 cm.
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MARIA WEHLITZ
www.mariawehlitz.dk


