
Kære skolebibliotekar og lærer
I inviteres hermed til at deltage i et spændende nyt samarbejdsprojekt mellem 
skolerne i Thisted Kommune og Thisted Bibliotek over emnet:

“Barn i Thy - der hvor jeg bor”

Mandag d. 9. januar kl. 8.00 - 15.00 er der workshop-dag om 
multimodale tekster på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43

Der serveres frokost og kaffe i løbet af dagen.
Medbring din årsplan og din Chromebook.

Workshoppen vil være en blanding af kursus i informationssøgning, samt 
hvordan vi lærer vores elever at være kildekritiske i en verden af mange 
informationer. Derudover vil der være hands-on-kursus i at bruge 
Chromebook’en til at skabe multimodale tekster. I får på dagen også mulighed 
for at tænke emnet ind i jeres fag og evt. koble det på et tema, I i forvejen har 
planlagt at skulle arbejde med i foråret. Projektet rummer muligheder for både 
at arbejde med fag- og skønlitteratur. 

Efter workshoppen kommer vi ud i jeres klasse og giver inspiration og 
redskaber til at lave multimodale tekster. Så er I sammen med eleverne klædt 
på til at gå i gang med jeres version af projektet. Projektet afsluttes inden 
påske, hvor links til elevernes digitale produktioner sendes til Eva, så de 
samles på en fælles kommunal platform.

 

På næste side 

finder I lis
ten 

over hvilken 

dag, vi kommer 

på besøg i 

jeres klasse. Vi glæder os til 
at se jer



Det er helt okay at bytte indbyrdes, bare vi ved, hvor vi skal køre hen 
hvornår. I tilfælde af byt kan I eller jeres skoleleder sende en mail til 

evas@thisted.dk

Kalender for afvikling af samarbejdsprojekt 
Forår 2017
Dato Hvad Hvor

Mandag d. 9. jan. (8.00 - 
15.00) 

Workshop Thy Uddannelsescenter, 
Lerpyttervej 43

Mandag d. 30. jan. Besøg af Eva, Lene og 
Tenna i klassen.
Kl. ca. 8.00 - 12.00 

Besøget er delt i 2 blokke 
med en pause i mellem. 

OBS:
Max. 1 klasse

Elever skal være delt i 
grupper på 2-3.

Vi skal bruge et lokale 
med projekter, hvor 
Chromebook’en kan 
sættes til.

Tingstrup

Torsdag d. 2. feb. Bedsted

Fredag d. 3. feb. Hannæs-Østerild

Mandag d. 6. feb. Østre

Torsdag d. 9. feb. Hurup

Mandag d. 20 feb. Rolighed

Torsdag d. 23. feb. Koldby

Fredag d. 24. feb. Nors

Mandag d. 27. feb. Tilsted

Torsdag d. 2. marts Sennels

Fredag d. 3. marts Sjørring

Mandag d. 6. marts Snedsted

Torsdag d. 9. marts Vestervig

Fredag d. 10. marts Østerild

Mandag d. 13. marts Hanstholm

Uge 11-13 Lokal digital produktion Lokalt.

Fredag d. 7. april Deadline for deling af 
elevproduktioner

Lokalt.

Oversigt over skolebesøg

mailto:evas@thisted.dk

