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Indhold:
Eleverne i 0.-2. klasse får læst en 
historie højt, og bagefter skal de 
lege, bygge og skabe. 

For 0.- 1. klasse: De tre små grise 
og ulven
Eleverne hører historien. Bagefter 
får de til opgave at bygge deres 
egne grise og huse – men pas på! 
På et tidspunkt kommer ulven, og 
han er sulten! Det er op til børnene 
at redde grisene ved at bygge 
huse, der kan holde til ulvens 
pusten og prusten!
 
For 2. klasse: Vitello bygger 
en monsterfælde af Kim Fupz 
Aakeson
Vi skal høre historien om Vitello, 
der bygger en monsterfælde. 
Bagefter skal eleverne bygge deres 
egne monsterfælder. Men pas 
på! Lige pludselig dukker der et 
monster op, og så må vi håbe, at 
fælderne virker!

Læringsmål
Forløbet er inspireret af metoden 
Novel Engineering, der har til 
formål at engagere børn i bøgernes 
verden, stimulere kreativitet og 
træne evnen til problemløsning.

Tid 
Varighed: 2-3 timer.

Sted 
Solrød Bibliotek og Kulturhus

Tilmelding 
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Kreativ leg med historierne” 
i emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

Forventning 
Hvis eleverne ønsker at låne bøger 
med hjem efter besøget, skal 
de være oprettet som brugere 
og medbringe lånerkort eller 
sundhedskort.

KREATIV LEG MED HISTORIER. 
- FOR 0.-2. KLASSE



Indhold 
”Ja, lad os nu ikke gøre en fjer til … 
ti …? høns?” Hvordan er det nu det 
er med ordsprog? Hvad betyder 
det at have ben i næsen og at 
tage tyren ved hornene? Hvorfor 
sælger man ikke skindet, før 
bjørnen er skudt? Ja, hvem skyder 
overhovedet bjørne?! Denne 
aktivitet handler udelukkende om 
ordsprog: Dem der giver mening, 
og dem, hvor man måske liiige 
skal mindes om, hvad det egentlig 
drejer sig om. 
 
Vi snakker om hvad et ordsprog 
er, om eleverne kender nogle 
gode ordsprog, og så læser vi 
H.C. Andersens ”Det er ganske 
vist” højt og snakker med eleverne 
om ordsproget ”En lille fjer kan 
godt blive til fem høns”. Herefter 
skal vi quizze i ”Den gigantiske 
kæmpestore men egentlig ikke 
urimeligt lange quiz om ordsprog 

og talemåder”, så eleverne får 
mulighed for at teste deres viden 
om ordsprog. 

Læringsmål
Eleven kan teste deres kendskab til 
sprolige og billedlige virkemidler.

Tid
60 min

Sted
Solrød Bibliotek & Kulturhus

Tilmelding
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Ordsprogsquiz” i emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

KLOG PÅ SPROG: ORDSPROGSQUIZ
- FOR 2.-4. KLASSE

Vander du høns?

Jokker du i spinaten?

Prutter du om prisen?



Indhold:
Sæt gang i læselysten i din klasse 
med et spændende besøg på 
biblioteket. Vi præsenterer kort et 
bredt udvalg af genrer og nyere 
bøger til målgruppen. Eleverne er 
med løbende afstemninger med til 
at bestemme, hvilke bøger vi skal 
fortælle mere uddybende om.Vi 
præsenterer indenfor disse genrer: 
Science fiction, Venskab, Fantasy, 
Gys, Krimi, Heste, Sjove bøger, 
Graphic novels, Faglitteratur. 

Læringsmål 
Eleverne bliver præsenteret for 
udvalgte værker indenfor nyere 
dansk og udenlandsk litteratur 
i forskellige genrer. De lærer at 
reflektere over, hvorfor de kan lide 
eller ikke lide en bog og inspireres 
til lystlæsning. 

Tid 
Varighed: ca. 45 min. 

Sted 
Solrød Bibliotek og Kulturhus. 

Tilmelding
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Vind eller forsvind” i 
emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

Forventning 
Hvis eleverne ønsker at låne bøger 
med hjem efter besøget, skal 
de være oprettet som brugere 
og medbringe lånerkort eller 
sundhedskort. 

VIND ELLER FORSVIND: HVILKE BØGER VÆLGER DU? 
- FOR 4.-6. KLASSE 



Indhold: 
”Onkel Rafiq dukker op på Iqbals 
værelse. Han har en opgave til 
dem. Somalier Joes kæreste har 
mistet sin hund. Helt væk. Hun vil 
gerne have den tilbage. Og den var 
helt magen til dronning Margrethes 
hund. Så hvis de bare kidnapper 
den, er der grunker i kassen.”

Dette er Manu Sareens ellevte 
bind i den hæsblæsende og 
tempofyldte serie om familien 
Farooq og deres bindegale og helt 
fantastiske opgang i Blågårdsgade 
på Nørrebro.

Manu Sareen fortæller i dette 
foredrag om sine børnebøger, Iqbal 
Farooq fra Nørrebro, samt om sin 
nyfortolkning af H.C. Andersen. 
Manu fortæller om, hvordan det er 
at være forfatter, skriveprocessen, 
samt om sit bud på, hvorfor Iqbal 
Farooq bøgerne er blevet en så 
stor succes.

Han fortæller ligeledes om de 
rigtige personer i sine bøger og om 
det virkelige liv, hvor handlingen 
udspiller sig på Nørrebro. 

Tid
Onsdag d. 5. oktober kl. 10-11

Sted
Solrød Bibliotek & Kulturhus

Tilmelding
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Manu Sareen” i emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

FORFATTERFOREDRAG:
MANU SAREEN FORTÆLLER OM IQBAL FAROOQ 
– FOR 5.-6. KLASSE



Indhold:
Eleverne inviteres til Book tasting, 
som handler om at give eleverne 
smag for bøger. Hvad gør en 
bog spændende, og kan man 
dømme en bog på dens omslag? 
Eleverne får et menukort med 
forret, hovedret og dessert, som 
fortæller, hvordan de skal ’smage’ 
på bøgerne. Gruppevis smager 
eleverne på hver deres bog og 
præsenterer dem for hinanden. 
Book tasting kan kombineres med 
rundvisning på biblioteket og/eller 
intro til Ereolen Go. 

Læringsmål 
Eleverne får mulighed for at 
‘smage’ på forskellige bøger og 
lade sig inspirere til at læse videre. 
Eleverne lærer også at reflektere 
over, hvorfor de kan lide eller ikke 
lide en bog, og de arbejder med at 
videreformidle en læseoplevelse. 
Eleverne styrker deres beherskelse 
af sproget og fremmer deres lyst 
til at bruge sproget personligt 
og alsidigt i samspil med andre. 
Eleverne udvikler deres læse- og 
udtryksglæde og fremmer deres 
oplevelse og forståelse af litteratur.

Tid 
Varighed: 45-60 min 

Sted 
Solrød Bibliotek og Kulturhus. 

Tilmelding:
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Book tasting” i emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

Forventning 
Hvis eleverne ønsker at låne bøger 
med hjem efter besøget, skal 
de være oprettet som brugere 
og medbringe lånerkort eller 
sundhedskort. 

BOOKTALK: BOOK TASTING. 
- FOR 5.-7.KLASSE



Indhold:
Det har du nu chancen for at 
finde ud af! Smart Parat Svar er 
en landsdækkende quiz for alle 
landets 6. klasser, hvor formålet 
er at fremme og fastholde større 
børns læselyst, og vise at det er 
sejt at være ekspert på et område. 
Samtidig quizzer dine elever 
i paratviden, nysgerrighed og 
sammenhold. Tilmeld et hold på 5 
elever fra klassen, og lad resten af 
klassen deltage som publikum. Der 
afholdes en lokal runde for Solrøds 
Kommunes 6. klasser på biblioteket. 
Vinderen af den lokale quiz går 
videre til den regionale runde. I den 
afsluttende landsdækkende finale 
mødes landets 9 bedste hold.  
Læs mere om konkurrencen, regler 
mv. på www.smartparatsvar.dk

Læringsmål
Konkurrencen styrker elevernes lyst 
til at læse ved at sætte fokus på 
samarbejde og almen dannelse. 
Quizzen tager udgangspunkt 
i et bredt udsnit af skøn- og 
faglitteratur og hylder bogorme, 
læseheste og klogeåger – og viser, 
at det er sejt at være klog!

Tid 
Lokal runde: onsdag d. 7. 
december 2022 kl. 8.45 – ca. 13.00 
Tidspunktet er vejledende og 
afhænger af antal tilmeldte hold. 
Regional runde: onsdag d. 11. 
januar 2023. 
National finale: onsdag d. 1. februar 
2023. 

Sted 
Auditoriet på Solrød Gymnasium 
(Lokal runde) 

Tilmelding 
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Smart parat svar” i 
emnefeltet 
• Navnet på klassens hold (fx ”De 
kloge fra 6.A”), klassens navn og 
skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet
• Antal elever i klassen

Tilmeldingsfrist 
Onsdag d. 14. september 2022.

SMART PARAT SVAR! ER DIN 6. KLASSE DANMARKS 
KLOGESTE? 
– FOR 6.KLASSE

OBS!
Vi gør opmærksom på, at finalen bliver filmet, og at de 
forskellige TV2-regioner muligvis kommer ud til de lokale og 
regionale runder og filmer. Som deltagere skal I derfor være 
indforstået med at blive filmet, det vil sige, at du som lærer skal 
have hentet tilladelser fra hele klassens forældre til, at børnene 
må filmes.



Indhold:
Eleverne inviteres på rundtur i 
bibliotekets spændende samling 
af engelsk ungdomslitteratur. 
Inspirationen til gode, engelske 
bøger stopper dog ikke her, og 
eleverne introduceres til vores 
digitale service eReolen Global, 
hvor man kan låne blandt 9.900 
engelske e-bøger og netlydbøger. 
Besøget rundes af med en skæg 
ordsprogsquiz, hvor eleverne skal 
arbejde sammen om at gætte 
betydningen bag finurlige, engelske 
ordsprog. 

Læringsmål 
Eleverne engageres i engelsk 
litteratur og får inspiration til deres 
læsning. De får desuden styrket 
deres kendskab til det engelske 
sprogs mange facetter. 

Tid 
Varighed: 90 min 

Sted 
Solrød Bibliotek og Kulturhus. 

Tilmelding:
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv Klog på sprog: Bliv klog på 
engelsk!” emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

Forventning 
Hvis eleverne ønsker at låne bøger 
med hjem efter besøget, skal 
de være oprettet som brugere 
og medbringe lånerkort eller 
sundhedskort.

KLOG PÅ SPROG: BLIV KLOG PÅ ENGELSK! 
- FOR 7.-9. KLASSE 

Hey Suzie, 
break a leg! Thanks, I 

guess?!



Indhold:
Digital Ung er et dialogbaseret 
undervisningsmateriale, som er 
udarbejdet til folkeskolens ældste 
klasser. I dette modul om vores 
digitale hverdag sættes der fokus 
på den kultur, vi sammen er i 
gang med at skabe online. Der 
sættes fokus på hvordan grænsen 
mellem der offentlige og private 
rum er blevet mere flydende, på 
billeddeling og på adfærdsdesign.

Læringsmål 
De unge vil træne kritisk tænkning i 
forhold til de digitale redskaber og 
platforme, som de bruger, og de vil 
reflektere over deres egen digitale 
hverdag.

Tid 
Varighed: 1 time og 45 min inkl. 
pause

Sted 
Solrød Bibliotek og Kulturhus. 

Tilmelding:
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv “Digital ung” emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet

DIGITAL UNG 
– FOR 7.-9.- KLASSE



Indhold: 
HiLS DiN MOR og Teatret Masken 
sætter fokus på homoseksualitet i 
fodboldverdenen.
Hvorfor er der ikke plads til at 
kunne være sig selv i et maskulint 
sportsmiljø?

Nick er én af de bedste og hans 
far, som også er hans træner, har 
store ambitioner på sin søns vegne. 
Nick lever og ånder for fodbold og 
drømmer om de helt store ligaer. 
Asbjørn starter på holdet i den lille 
lokale klub, og rygtet siger at han 
er god. Asbjørn bliver mobbet i 
starten fordi han er fra Holte, men 
et venskab opstår, da Nick tager 
ham i sit forsvar.
Venskabet udvikler sig til en 
forelskelse, og Nick kan ikke finde 
ud af, hvad han skal gøre ved 
hele situationen. Især fordi han 
ved, at bøsser ikke spiller med i 
Superligaen… og fordi rygterne 
kører op til en vigtig kamp, hvor 
der kommer talentspejdere fra 
fodboldakademiet.
Skal de stemple ud og opgive 
deres drømme for at kunne være 
sig selv, eller skal de “bare” gå stille 
med dørene?

OFFSIDE handler om frygten for 
at turde stå ved sig selv og om, 
hvordan den, til tider, nedladende 
retorik på station og sportspladsen, 
skaber et utrygt miljø for unge 
homoseksuelle fodboldspillere.

Tid
Fredag d. 11. november kl. 11-12.20
Ved stor efterspørgsel afholder vi 
en ekstra forestilling kl. 13.

Sted
Munkekærhallen

Tilmelding
Send en mail til: solbib@solrod.dk
Oplys følgende ved tilmelding: 
• Skriv ”Offside” i emnefeltet 
• Klassetrin, antal elever og skole
• Kontaktinformation (mailadresse 
og mobilnummer) på læreren for 
holdet.

Undervisningsmateriale
Der findes undervisningsmateriale 
til forestillingen, som kan hentes på 
forestillingens hjemmeside: https://
teater.hilsdinmor.dk/forestillinger/
offside/

TEATERFORESTILLING: OFFSIDE
– FOR 9. KLASSE




