
Information til lærerne om de bøger, der indgår i projektet. 
 
 alle klasser læser ” Mathildes kamp” af Lise Kissmeyer. Begge 4. klasser læser ”I Messis fodspor” af Dan 
Toft. Der udover regner jeg med, at alle 3. klasser læser ”Bruddet” af Daniel Zimakoff. Desuden får alle 3. 
klasser et par eksemplarer af ” I Messis fodspor”, hvis der er nogle der har lyst til at læse den også. Alle tre 
bøger findes på E-reolen som e-bøger. Bruddet findes også som Net-lydbog. Det gør de to øvrige titler 
desværre ikke. Men husk – det giver også point at læse alle mulige andre lydbøger. Der findes en del 
fodboldbøger som net-lydbøger, og er man ikke så vild med fodbold, kan man læse en hvilken som helst 
lydbog og få point ved at lave en kort anmeldelse.. //laila 
 
 
11/9-15 kl. 16 -19 Kick OFF  - Bog, Bold og Bibliotek 
 
Gik så fantastisk – til trods for at familierne kun have 5 dage til at tilmelde sig – så kom der 101 elever fra de 
6 klasser (ud af 125) som spillede mod hinanden. 
Derudover kom der så 145 voksne/familier med ud for at heppe .  
Der var hoppeborg til søskende og det mobilebibliotek havde vi med hvor vi uddelte madkuponer og 
gooodiebags til familierne fra. 
Der var gang i den fra start og alle børn var så klar til kamp. Forældrene var så tilfredse og de snakkede 
vældigt om hele arrangementet. 
Samarbejdet med BI centret var helt fantastisk – de havde lavet turneringsplanen og havde en fantastisk 
træner som styrede børnene perfekt. Dem i cafeteria arbejdede på højtryk og havde kæmpe godt humør. 
De hjalp virkelig med at gøre kick off til en stor success. 
Nu er vi gået over i læsningsfasen- hvor børnene og deres forældre skal læse bøger på forskellige platforme 
og løse opgaver dertil.  Det går der ca. 8 uger med.  
Torsdag i uge 47 er der et forfatterarrangement med Dan Toft som også skal afholdes ude på BI - og der 
blive fundet et vinderhold  . og forhåbentligt,  dukker der et par fodboldspillere op og giver autografer. 
//CAMILLA 
 
 
Citater /mails fra et par forældre som deltager i projektet  : 
 

Hej Camilla  

Jeg skal nok melde mig til at læse bogen,  så vores unger kan vinde😊.  
Og tak for det fine fodbold arrangement i fredags. Det gik rigtig fint, børnene hyggede sig i hvert fald.  

Hilsen Line,  
mor til Dicte i 3.a på Skolegade Skole.  

 
Kære Camilla!  
Som mor til Caroline Hundebøl, 3b - Skolegades Skole, vil jeg meget gerne bakke op om dette fantastiske 

initiativ 😊. 
Vh Marianne Hundebøl  
 
 
 
 



Fredag 18 september. 
Vi har sendt den første status mail ud omkring point  og de første uge opgaver til børnene – det sendes på 
mail til familien. (eksempler uploades også i projektbanken) 
Brugt mange mange timer på at koordinere de tilmeldtes mailadresser i grupper så jeg kan styre point for 
alle hold – derudover er der også oprettet forældregrupper som nu skal til at læse og løse opgaver også . 
De skal læse spillet om spillet.- SIDSTE DATO FOR TILMELDING TIL FORÆLDREGRUPPEN er mandag 21/9-15 
// CAMILLA 
 
 


