
                          
 
 
 
Brev til skolerne: Infobrev 5 

LæseHelte – coming up 
 
Kære alle 
Tak for en rigtig god workshop tirsdag d. 5. februar. Det var virkelig dejligt og overraskende hvor 
meget jeres elever kunne huske fra sidste workshop – helt fantastisk oplevelse. Vi har også alle 
datoer på plads for foråret inklusiv de ændringer vi aftalte på workshoppen.   
Alle tilladelser er på plads og jeg opbevare dem, hvis I har spørgsmål til den del. 
  
Det var godt at blande eleverne og det tager jeg med til en anden gang, at det kan vi godt gøre 
mere af, det bryder hurtigere genertheden. 
 

3 besøg på skolerne er som følger: 
 
Aftalt med hver enkelt 
 
Indholdet planlægges af os.  
Vi afholder mødet om indholdet på de enkelte skoler fredag d. 1. marts, så har du ønsker ud over 
det vi hver især aftalte på workshoppen, så sig endelig til så ser vi på det. 
F.eks. snakkede vi om at Gråsten Skole måske skulle ud af 4 klasseuniverset og måske lave noget på 
skolebiblioteket eller i en af de øvrige klasser. 
 

4 Besøg (foregår på Biblioteket) er planlagt som følger: 
 
Aftalt med hver enkelt 
 
Indhold planlægges af os. 
Formålet er en hyggelig dag med fokus på at skabe læselyst og læseinspiration i en bredere kreds.  
Vi laver en del forarbejde, så vi kan have fokus på formidlingsdelen denne dag. Idelisten er lang og 
tager naturligvis også udgangspunkt i de snakke vi har haft med LæseHeltene. 
Der vi være intern og ekstern formidling og forskellige eksperimenter med udgangspunkt i 
idebanken.   
 

Evaluering 
Der vil være 3 evalueringspraksisser.  

1. Evaluering af børnenes egne indtryk af udbyttet af projektet. Denne del foretages af 
Henriette Romme Lund, Videncenter for læsning og foregår på Biblioteket Sønderborg d. 13 



og 14 maj 2019, her skal der trækkes to skolers læseheltekorps og en mindre gruppe af 
elever fra samme klassetrin. Det er i denne omgang blevet Nydamskolen og 
Nørreskovskolen.  

2. Vi samler løbende evaluering ind, så sig endelig til, hvis I har noget I gerne vil have med. 
3. Vi evaluere op til og lige efter sommerferien og i den forbindelse kontakter jeg hver enkelt 

af jer for en kort snak, hvis muligt. 
 

Læsefest 
Som jeg fortalte har styregruppen ønsket at vi afholder en fest eller anden markering i forbindelse 
med skoleårets afslutning. Derfor er vi lige nu i fuld gang med at stable en festdag på benene for 
alle LæseHelte og deres klassekammerater.  
Det bliver tirsdag d. 18.6.19 om formiddagen. 
 
Indhold 

1. En officiel del med en taler (måske en politiker) 
2. Mulighed for at se/høre elementer fra projektet 
3. Forfatter LG Jensen, som vi tidligere har haft stor succes med at have på besøg. Han er 

fangende og medrivende og har skrevet en række bøger som er blevet ret populære i 
børnebiblioteket. Vi plejer at sige, han har lidt rockstjerneattitude og det skader jo ikke 
sådan en dag med mange børn på samme sted. Måske kender I titlerne her: 

 
 
 

Arrangementer af interesse for projektet  
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Onsdag d. 6.3.2019 kl. 10-13.00 

Moderne børne- og ungdomslitteratur i et 
didaktisk perspektiv 
 

Trine May giver indsigt i nutidens bøger for børn og unge. Hun viser 

tendenser fra forskellige genrer. Med fart og humor gennemgås 

forskellige titler og hun giver inspiration til, hvordan den nye litteratur 

kan indgå i undervisning og fritidslæsning. 

I samarbejde med VidensBy Sønderborg 

For pædagoger, lærere og andre interesserede 

Gratis billetter www.biblioteket.sonderborg.dk

Forfatterbesøg Jan Kjær - for familier 
Tirsdag d. 02.04.19 kl. 17:00 - 18:00 

 

 

 

Tag familien med, når forfatter og illustrator Jan Kjær tegner og fortæller om sine bøger, tiden på tegneserieskolen 

i USA og arbejdet hos LEGO. Han har arbejdet med at lave gode historier på mange måder.  

Alder 5-99 år 

Gratis billetter på www.biblioteket.sonderborg.dk 

Jan Kjær snakker også for skoleklasser om formiddagen og her er det muligt at melde sig på venteliste. Men 

hermed en opfordring til at familierne tager afsted. 

http://www.biblioteket.sonderborg.dk/
http://www.biblioteket.sonderborg.dk/


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  
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