
Kære skolebibliotekar og lærer i indskolingen

I inviteres hermed til at deltage i et spændende nyt samarbejdsprojekt 
mellem skolerne i Thisted Kommune og Kulturrummet. 

Fredag d. 9. september kl. 8.00 - 15.00 er der workshop-dag på 
Thisted Bibliotek. 

Her skal I sammen med skolebibliotekarer og lærere fra andre skoler 
gennem en innovations-workshop. Sammen finder vi frem til en fælles 
projekttitel, som jeres elever efterfølgende skal fortolke gennem små film 
lavet med iPads hjemme i klassen. En del af workshoppen vil derfor også 
være hands-on-kursus i at bruge iMovie til filmproduktion på iPad’en. 
Projektet har til formål at skabe noget sammen, hvor vores forskellige 
fagligheder understøtter hinanden. Ligeledes er det også hensigten, at 
projektet kan supplere et fagligt forløb, I måske allerede har planlagt. 

Husk derfor at medbringe din årsplan og din iPad.

Efter workshoppen d. 9. september kommer vi på besøg i jeres klasse.
Her vil vi vise eleverne, hvordan man laver gode film, så I efterfølgende 
er klædt på til at gå i gang. 
Datoerne for vores besøg finder I i vedhæftede plan. 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)

Vi glæder os til at se jer
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mailto:evas@thisted.dk


Dato Hvor Hvad

Fredag d. 9. sept. 
kl. 8.00 - 15.00)

Thisted Bibliotek Innovations-workshop

Mandag d. 12. sept. Tingstrup Besøg fra Kulturummet i 
klasen.
Kl. 8.00 - 12.00
Vi laver 2 workshops af 
1,5 times varighed. 
Max to klasser.

OBS:
Inden vi kommer på 
besøg, skal I have delt 
jeres klasse(r) i 2 hold. 
Hvert hold inddeles 
derefter i 4-mands 
grupper. 

Vi skal bruge et lokale 
med Smartboard, hvor 
iPad’en kan sættes til 
og skolebiblioteket. 
(eller et lokale tæt ved)

Torsdag d. 15. sept. Vestervig

Fredag d. 16 sept. Hannæs

Mandag d. 19. sept. Østre

Torsdag d. 22. sept. Hurup

Fredag d. 23. sept. Hanstholm

Mandag d. 26. sept. Rolighed

Torsdag d. 29. sept. Koldby

Fredag d. 30. sept. Nors

Fredag d. 7. okt. Sjørring

Mandag d. 10. okt. Tilsted

Torsdag d. 13. okt. Sennels

Mandag d. 24. okt. Snedsted

Torsdag d. 27. okt. Bedsted

Fredag d. 28. okt. Østerild

Uge 44 - 46 Lokalt Lokal film-produktion

Fredag d. 25. nov. Lokalt Deadline for upload af 
film

Oversigt over skolebesøg


