
                          
 
 
 
Brev til skolerne: Infobrev 2 

LæseHelte – coming up 
 
 
Kære alle 
Så er alle 6 deltagende skoler på plads. Vi glæder os meget til samarbejdet med jer. 
 
 
Workshop 1: Tidspunkt og Indhold 
Tirsdag d. 18.9.18 kl. 10 -14.00 på Biblioteket Sønderborg, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg  
Det har været nødvendigt at rykke workshop 1 til uge 38. Men nu er kontrakten underskrevet, og 
der kommer derfor ikke flere ændringer. 
 

1. Skolen skal inden denne dato have valgt LæseHelte-teamet, der består af ca. 6 elever fra 4. 
årgang. 
I bestemmer, hvordan I vælger dem ud, men det er væsentligt at overveje, at det skal være 
børn, der har lyst til at formidle, performe, og for hvem læsning ikke er uvant. 

 
2. Det vil være optimalt om den lærer, der står for skolens implementering er med på 

workshoppen, men vi ved godt, at det ikke altid kan lykkedes. Men alle LæseHelte teams 
skal naturligvis have en lærer med denne dag. 

 
Workshoppen har vi kaldt: ’Coolness, når du sælger dit budskab’ og er udformet af fortæller Kasper 
Sørensen. Nogle af jer vil kende ham, fra de workshops han har lavet i forbindelse med KulturCrew, 
eller en af hans forestillinger. I kan også læse mere om ham og se ham i aktion her: 
http://fortaellekunsten.dk/ 
 
 
Hvornår kommer børnebibliotekaren ud på skolen? 

 Bibliotekaren besøger eleverne på skolen ca. 2 gange i efteråret og 2 gange i foråret. 
Vedkommende danner relationer, fanger elevernes ideer og igangsætter aktiviteter. 

 Vil I allerede gerne nu aftale datoer for besøgene i efteråret så kontakt: Birgitte Ulstrup på 
bult@sonderborg.dk. Hun kan se hvad der kan lade sig gøre. 
Ellers aftaler vi det efter workshoppen. 

 Der kan evt. aftales en række fokusområder, hvis I ønsker det (kontakt Dorte Larsen på 
dlar@sonderborg.dk eller 88726014 /6054). Det er kun, hvis der er specifikke forventninger 
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til, hvad LæseHelte teamet skal arbejde med, ellers tager børnebibliotekaren udgangspunkt i 
børnenes ideer og 1. workshop. 

 
 
Hvem er med? 
 

Skole Kontaktperson på skolen Børnebibliotekar 

Augustenborg 
Skole 

PLC, Danskvejleder 
Tina Barlebo 
 
 

Karla Dons Jensen 

Fördeschule 
Gravenstein 

Lærer for 4. klasse 
Laura Westergaard 
 

Louise Maagaard  

Gråsten Skole Tanja Schwarts Nielsen  
 
Ditte Bang  
 

Lita Petersen  

Nydamskolen Læsevejleder 
Lori Hansen 
 
 

Lita Petersen  

Nørreskovskolen Marianne Hansen 
 

Louise Maagaard 
 

Privatskolen Als Viceskoleleder 
Helle Tjitje 
 
 

Karla Dons Jensen  

 
Spørgsmål, evaluering m.v. 
Vi evaluere løbende, og derfor er I meget velkomne til løbende at kontakte mig med jeres gode 
forslag og oplevelser undervejs. 
I foråret udvælger vi en række fokuspunkter som Videncenter for Læsning vil evaluere for os. 
 
 
Hvad sker der nu? 
Skolen skal: 

 Sætte workshop 1 i kalenderen, tirsdag d.18.9.18 

 Udvælge de elever der skal være en del af LæseHelte teamet på skolen 
(der kommer lidt video m.v. I vil kunne bruge, inden I starter efter sommerferien) 

 Overveje om det er den rigtige kontaktperson, jeg har registreret og ellers så hurtigt som 
muligt sende mig kontaktoplysningerne på den person, der skal modtage information og 
koordinere med biblioteket. 

 
 



Kommende datoer 

 Næste workshop er i januar (Datoen lægges fast inden næste info sendes ud i august) 

 Vi har et forfatterforedrag med Nicole Boyle Røtness tirsdag d. 6. november 
kl. 9.30 for 4-6 klasse 
kl. 11.00 for 7-8 klasse 
kl. 17.00 åbent for alle + forældre 
Der er et begrænset antal billetter til hvert foredrag, så jeg kan ikke tilbyde jer en samlet 
pakke, men nu er I gjort opmærksom på muligheden. 

 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie og glæder os til samarbejdet. 
 

Sønderborg Kommune  

Biblioteket Sønderborg 
Dorte Larsen 

Børnebibliotekar / Projektleder 

Tlf. 8872 6054 /6014 
Mail: dlar@sonderborg.dk 
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