
                          
 
 
 
Brev til skolerne: Infobrev 3 

LæseHelte – coming up 
 
Kære alle 
Velkommen tilbage fra sommerferien, håber I alle har nydt den. 
 
Vi ses snart til workshop 1. 
Workshop 1: Tirsdag d. 18.9.18 kl. 10 -14.00  
Biblioteket Sønderborg, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg  
 

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. Vi har vedlagt 
en lille film med nogle af vores glade unge læsere. (OBS: I må ikke uploade filmen, den er 
kun til at vise på klassen)  

 
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/ 
 
Information til forældrene 
Hvordan I ønsker at informere forældregruppen er op til jer. Vi er blevet opfordret til at lave et 
udkast. Hermed et udkast I kan redigere i. 
 
Kære forældre 
I det kommende år deltager klassen i læselystprojektet; ’LæseHelte – coming up’ i samarbejde med 
Biblioteket Sønderborg og VidensBy Sønderborg. Tilsammen udgør deltagerne et 
læseambassadørkorps på tværs af kommunen. Gennem projektet bliver deltagerne trænet i at 
formidle og de får mulighed for at teste deres ideer. Alt sammen for at inspirere deres kammerater, 
venner, søskende m.v. til at læse eller læse endnu mere. 

http://fortaellekunsten.dk/


Som en del af projektet får deltagerne en række besøg af en bibliotekar på skolen og de deltager i 
workshops på Biblioteket Sønderborg. 
 
Opdateret liste: 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 Lærer for 4. klasse Helle Lorenzen  

 
Lita Petersen  

Nørreskovskolen Marianne Hansen 
 

Louise Maagaard 
 

Privatskolen Als Lærer for 4. klasse, Heidi Kryhlmand 
 

Karla Dons Jensen  

 
 
Hvad sker der nu? 
Skolen skal: 

 Udvælge de elever der skal være en del af LæseHelte teamet på skolen 
Vedhæftet dette infobrev er en lille film, som i evt. kan bruge. Vær opmærksom på at I ikke 
må uploade filmen. Den er kun til at vise på klassen i den her sammenhæng. 

 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. 
 

Sønderborg Kommune  

Biblioteket Sønderborg 
Dorte Larsen 

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

mailto:dlar@sonderborg.dk

