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SIDE 1

Introduktion

Odsherred Bibliotek
Odsherred Bibliotek er Odsherreds største kulturinstitution. Vi tilbyder et fagligt velfunderet og lettilgængeligt eksternt læringsmiljø
og gode undervisningsforløb for skoler i hele Odsherred.
Vores udbudte forløb foregår primært på vores to betjente filialer, men kan i nogle tilfælde også foregå på vores selvbetjente filialer,
eller hos jer på skolen. Tilbuddene i dette katalog er grundtilbuddene, der vil løbende komme nye til på skoletjenesten.dk så tjek
gerne den engang imellem.
De to betjente filialer er:
• Nykøbing Sj. Bibliotek, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing
• Asnæs Bibliotek, Centervejen 91, 4550 Asnæs
De selvbetjente filialer ligger i Sj. Odde, Rørvig, Egebjerg, Vig og Hørve.
Hvad kendetegner undervisningen hos os?
Vores undervisningsforløb fokuserer på gode kulturoplevelser, introduktion til litteraturen, gode råd til informationssøgning og en
ofte meget legende tilgang til læring.
Vi sætter pris på at møde børnene i øjenhøjde og at give dem en både saglig og underholdende oplevelse med hjem fra os.
Vores undervisning er tilrettelagt, så den møder skolers læreplaner og samtidigt understøtter folkebibliotekets kerneværdier. Nogle
forløb er designet sådan, at I skal have forberedt jer sammen med børnene inden I kommer. Andre er designet, så man bare kan
møde op. Fælles for dem alle er, at vi er åbne for dialog og justeringer, så det passer til netop jeres behov.
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SIDE 3

Indskoling & mellemtrin

Besøg biblioteket
- vi klarer den selv
Med dette tilbud kan klassen besøge biblioteket, uden
at vi blander os mere end I ønsker – I skal blot sige på
forhånd, at I kommer.
I er selvfølgelig velkomne til at spørge om hjælp undervejs på lige fod med andre besøgende, men vi afsætter
ikke personaleressourcer specifikt til jeres besøg.
Ønskes en introduktion til biblioteket eller målrettet
hjælp med et specifikt emne, skal man i stedet vælge et
af vores andre mange gode skoletilbud. Uanset hvilket tilbud I vælger, er I altid velkomne på Odsherred Bibliotek.
Målgruppe: 0. – 10. kl.
Varighed: Selvbestemt
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På en af vores filialer
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Forfattersnak
Bliv klogere på en af de forfattere, I arbejder med som
værklæsning i klassen. Forfattersnakken kan kombineres
med en introduktion til Forfatterweb og en booktalk om
nogle af forfatterens bøger. Hvilken forfatter vi skal tale
om, aftales ved booking.
Målgruppe: 1. – 10. kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg, hvis
oprettelse af lånerkort skal være en del af besøget.
Hvis I ønsker, at vi medbringer en emnekasse med den
ønskede forfatter, så giv os besked en måned før besøget,
så vi kan få klassesæt og materialer hjem til jer.
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing eller Asnæs Bibliotek, eller hos jer
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Kend dit lokale bibliotek
Her får eleverne en sjov og hyggelig oplevelse af deres lokale bibliotek med højtlæsning og/eller filmfremvisning.
Eleverne lærer, hvor de finder biblioteket, og lærer
børnebibliotekarerne at kende, og der er tid og plads til,
at de selv kan gå på opdagelse i bibliotekets forskellige
materialer og aktiviteter.
I forbindelse med besøget tilbyder biblioteket at vise udvalgte film fra Filmstriben/Børnebiffen, eller vi kan læse
højt fra en af vores mange gode bøger. Vi vil altid krydre
med en lille booktalk, hvor vi anbefaler nogle af de gode
bøger for nye læsere.
I er velkomne til at medbringe madpakker og blive til
frokost.

Målgruppe: 0. kl.
Varighed: ca. 1 time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: Nykøbing eller Asnæs Bibliotek. Kan også afholdes
på en af vores selvbetjente filialer, men i så fald kan vi
ikke tilbyde filmfremvisning, kun højtlæsning.
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SIDE 5

Havfest

Safari på biblioteket

Kom på besøg på børnebiblioteket i Nykøbing Sj, hvor
bølgerne går højt! Vi har nemlig lavet hele børnebiblioteket om til skibe og hav, og sammen skal vi på skattejagt
på biblioteket og lære en masse om at finde bøger - men
også om hinanden.
Besøget er et ryste-sammen-arrangement for nye grupper og klasser i aldersgruppen cirka 5-7 år.
Børnene lærer noget om at gå på biblioteket, finde gode
bøger, man selv kan læse i fx 0. klasse, eller som er gode
at få læst højt – men vi laver også lege som binder børnene sammen i deres nye klasse eller gruppe. Det hele
foregår på børnebiblioteket i Nykøbing.
Besøget kan bookes hele året, men afvikles kun maj/juni
og august-september i hvert skoleår.

Vi laver en kikkert og går på jagt efter de vilde dyr på
biblioteket. Vi taler undervejs om, hvad et bibliotek er, og
hvorfor det er godt at komme og låne bøger. Bagefter får
man sin kikkert med hjem.
Børnene klipper og limer hver deres kikkert og går i små
grupper på jagt efter de vilde dyr, der har gemt sig i
biblioteksrummet. Hvis man ønsker at klippe hjemmefra,
kan materialer tilsendes på forhånd.
Børnene skal være stille og snige sig, så de ikke skræmmer dyrene væk. Når de har fundet et dyr, skriver de
dyrets navn af fra plakaten og over på det udleverede
svarark. Børnene skal kunne tegne bogstaver af, men
behøver ikke kunne læse dem.
Børnene skal kunne klippe en kikkert ud og lime den på
egen hånd, eller der skal deltage personale fra skolen der
kan hjælpe dem. Til sidst læser vi en god bog om dyr.

Målgruppe: 0. kl.
Varighed: ca. 1½ time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: Nykøbing Bibliotek
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Målgruppe: 0. kl.
Varighed: ca. 1½ time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: Nykøbing eller Asnæs Bibliotek.
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Fuld fart frem med en 1. klasses
forbindelse!
Stærk skolestart med en førsteklasses forbindelse!
Børnebiblioteket er en stærk medspiller i at skabe gode
læsere. Vi kommer derfor meget gerne ud til første forældremøde i 1. klasse, hvor vi ganske kort (højst 10 minutter) præsenterer bibliotekets muligheder og registrerer,
hvilke forældre der ønsker lånerkort til deres børn.
Derefter går børnebibliotekarerne afsides og opretter
lånerkort, så I kan holde resten af mødet uforstyrret. Ved
mødets slutning får forældrene udleveret børnenes nye
lånerkort, der ud over almindelige bibliotekstilbud også
giver adgang til Filmstriben og til at læse digitale lix-bøger
fra eReolen, som afleverer sig selv.
Målgruppe: 1. kl.
Varighed:
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: På jeres skole

Biblioteksbesøg og læselyst
Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til? Lad os vise
eleverne de mange muligheder og tilbud, som biblioteket
rummer.
Det får I ud af tilbuddet:
• I lærer at finde rundt på biblioteket og finde de
bøger I kan lide
• Oprettelse af lånerkort
• Emnearbejde
• Inspiration til frilæsning. Vi kan arrangere en booktalk
eller have en mere uformel snak med eleverne om
gode bøger, der passer lige til dem.
Der er god tid til leg og madpakker. Skriv til os, og så aftaler vi, hvad der er relevant for jeres besøg.
Målgruppe: 0. – 3. kl.
Varighed: 1 - 1½ time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: Nykøbing, Vig eller Asnæs Bibliotek. Kan også afholdes på de selvbetjente filialer i Rørvig, Egebjerg, Hørve
eller på Odden, men mulighederne er flere på de tre
førstnævnte filialer.
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Book en højtlæsning

Julebesøg

Børnebibliotekaren kommer og læser højt fra sine yndlingsbøger. Vi kommer ud på alle vores filialer efter aftale,
eller vi kan komme ud til jer på skolen. Vi kan derudover
bookes til inspiration til gode højtlæsningsteknikker eller
komme med en oversigt over de bedste højtlæsningsbøger lige nu.

I den søde juletid inviterer biblioteket til et hyggeligt julebesøg på biblioteket.
Julebesøget byder på julehistorier og julesang, en kreativ
aktivitet og mulighed for at låne bøger med hjem.
Forløbet er indrettet, så det også egner sig til specialklasser.
Julebesøget kan bookes hele året, men kun til afvikling
fra sidste uge af november og december ud.

Målgruppe: 0. – 4. kl.
Varighed: ½-1 time
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: På en af vores filialer, eller på skolerne.
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Målgruppe: 0. – 1. kl.
Varighed: 1½ time
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: Nykøbing eller Asnæs Bibliotek
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Biblioteksorientering, materialesøgning & biblioteket online
Eleverne lærer at bruge biblioteket fysisk og online. Vi
tilpasser besøget, så det passer til det enkelte klassetrin,
opgaven og faget. Eleverne lærer at finde materialer på
bibliotekets hylder og lærer bibliotekets muligheder at
kende, og vi giver tips og tricks til skolearbejdet alt efter
opgave og alder. Hvis der især skal være fokus på onlinesøgninger til fx større opgaver o.l., kan vi også lave et
besøg i klasserne med fokus på kildemateriale, søgninger,
artikelservices med mere.
Kontakt os i god tid, så skræddersyr vi et forløb til klassen.
Målgruppe: 1. – 6. kl.
Varighed: 1½ time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: På en af vores filialer

Lyt, læs, anmeld, udstil
Klassen får besøg af to bibliotekarer, der giver en kort
booktalk - og efterfølgende får klassen lov til at låne de
omtalte bøger. Vi sørger for, at der er noget for alle elever
både i indhold og sværhedsgrad – giv et praj, hvis der skal
være titler, som også skal kunne findes på NOTA.
Eleverne skal herefter lave en boganmeldelse, som bliver
udstillet på enten Nykøbing eller Asnæs Bibliotek.
Aftalen skal være lavet mindst 1 måned før besøget og
boganmeldelserne vil være udstillet i mindst en uge på
biblioteket, når vi har modtaget dem fra jer.
Målgruppe: 1. – 4. kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort, senest 10 dage før vi skal mødes med jer.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: Nykøbing eller Asnæs Bibliotek
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Booktalk med de allerfedeste
bøger

Lær biblioteket at kende med
Bibliobitterne!

I et klasseoplæg præsenteres eleverne for nyere skøn- og
fagbøger til målgruppen.
Det er muligt at ønske bestemt genre eller emner på
forhånd, så det passer med jeres læreplaner.
Hvis det ønskes så laver vi også en lynintroduktion til at
søge i bibliotekets materialer.
Efter oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål til
børnebibliotekaren.

Vi inviterer alle 3. klasser til en helt ny Augmented
Reality-oplevelse i biblioteket. Med den helt nye app
”Bibliobitterne” kommer eleverne på skattejagt rundt i
biblioteket, når de skal hjælpe med at finde Bibliobitterne
og løse opgaver for dem. Som det allerførste møder eleverne Bibliobitterne i den tilhørende historie af Thomas
Brunstrøm, som klassen kan læse hjemmefra. Herefter
kommer klassen på biblioteket, hvor de i grupper skal
finde ud af, hvor Bibliobitterne gemmer sig. Således introduceres de til forskellige genrer og områder i biblioteket.

Målgruppe: 3. kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort, senest 10 dage før vi skal mødes med jer.
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: På en af vores filialer, eller på skolerne
SIDE 10
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Målgruppe: 3. kl.
Varighed: Ca. 90 min.
Forberedelse: Læs historien om Bibliobitterne
Book: bornebib@odsherred.dk
Sted: På Nykøbing eller Asnæs Bibliotek
SKOLETILBUD 2022-2024

Morgengry

Gys & gru

Højtlæsning i morgengryet.

Udstyret med hvidløg og viden inviterer børnebibliotekarerne til en uhyggelig time, hvor vi præsenterer et udvalg
af bibliotekets ”gyselige” litteratur.

I uge 46 ligger Nordisk Litteraturuge, som bl.a. markeres
med en fælles nordisk tradition med højtlæsning af en
udvalgt nordisk børnebogsfortælling.
Vi kommer ud på jeres skole og læser op. Der er plads til,
at én klasse kan deltage ad gangen.

Målgruppe: 3. – 6. kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg, hvis
oprettelse af lånerkort skal være en del af besøget.
Hvis I ønsker, at vi medbringer en emnekasse med nordisk litteratur, så giv os besked en måned før besøget, så
vi kan få klassesæt og materialer hjem til jer.
Book: bornebib@odsherred.dk. Afholdes kun mandag –
fredag i uge 46.
Sted: På skolerne

Man ved aldrig, hvad der kan dukke op i gysere: Bloddryppende knive, zombier, vampyrer, grønne djævle,
spøgelser, trappetrin der knirker og manden med leen.
Der er mange forskellige slags gysere – hvad kendetegner
dem, og hvad gør dem forskellige? Vi fortæller om genren
både inden for litteraturen og film.
Målgruppe: 3. – 6. kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg, hvis
oprettelse af lånerkort skal være en del af besøget.
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing eller Asnæs Bibliotek, eller på
skolerne.
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Biblioteksskattejagt

Faglitteratur for læsesvage

Undersøg biblioteket på en skattejagt mellem bogreolerne.
Vi byder klassen velkommen og introducerer til
biblioteket.
Klassen opdeles i hold og går nu på skattejagt rundt i
biblioteket. Ved hver post de finder, er der en opgave,
som skal løses holdvis. Det er en rigtig god måde at lære
biblioteket at kende på.
Afslutningsvis samarbejder hele klassen om at finde
skatten!

Booktalk om fagbøger, der kan vække og styrke læselysten hos læsesvage elever.
Udgangspunktet er elevernes interesser og læseniveau
når sjove, spændende og fascinerende fagbøger præsenteres. Der er især fokus på letlæsningsfaglitteratur, men
vi introducerer også velegnede almindelige fagbøger.
Målet er at inspirere eleverne til at få mod på at læse
faglitteratur.

Målgruppe: 3. – 6. kl.
Varighed: 1 – 1½ time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg, hvis
oprettelse af lånerkort skal være en del af besøget.
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing, Vig eller Asnæs Bibliotek
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Booktalken er målrettet læsesvage/ordblinde elever.
Undervejs får eleverne indsigt i forskellen på skøn- og
faglitteratur. De særlig kendetegn ved faglitteratur tydeliggøres, og der gives tips til opgavelæsning.
Vi har brug for et lukket lokale.
Lærerne udvælger eleverne og må gerne samle gruppen
på tværs af klasser og årgange.
Målgruppe: 4. – 10 kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing eller Asnæs Bibliotek, eller på skolerne.
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Udskoling

Biblioteksbesøg og læselyst for de store
”What´s in it for me?”
Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til, og hvorfor overhovedet bruge tid på at læse? Lad os inspirere
eleverne til at bruge biblioteket og til at finde bøger, der
interesserer lige netop dem.
Læselyst: Vi anbefaler bøger og inspirerer til gode læseoplevelser, også til dem, der ikke ser sig selv som læsere.
Det kan være en booktalk eller en mere uformel snak
med eleverne.
Lær at finde rundt på biblioteket: Hvor står bøgerne?
Hvordan ser vores hjemmeside ud? Hvordan finder jeg
materialer til min opgave? Hvad kan jeg bruge mit bibliotekslogin til online? Hvordan kan jeg blive mere sikker i
min kildekritik?
Skriv til os, så aftaler vi, hvad der er relevant for jeres
klasse.

Fokus:
• At få inspiration til frilæsning.
• At styrke eleven i at kunne styre og regulere sin
læseproces.
• Informationssøgning med et drys kildekritik.
Målgruppe: 7. – 10. kl.
Varighed: 1-1½ time
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing, Vig eller Asnæs Bibliotek. Kan også afholdes på en af de selvbetjente filialer i Rørvig, Egebjerg,
Hørve eller på Odden, men mulighederne er flere på de
tre førstnævnte filialer.
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Dokumentar
Vi åbner bibliotekets skatkammer af gode dokumentarog kortfilm op for klasser i emneuger og projektøjemed.
Har din klasse lyst til at se en spændende og aktuel dokumentarfilm og gøre en tur ud af det, kan vi bl.a. tilbyde
følgende film – vi kan også sagtens aftale andre film og
emner.
Filmudvalget opdateres løbende i samarbejde med Filmstriben og Det Danske Filminstitut.
70/30
I 2019 gik tusindvis af danske børn og unge på gaden. De
droppede skolen for at demonstrere for klimaet, mobiliserede deres forældre og bedsteforældre og krævede
handling NU! Da der samme år blev udskrevet valg, stod
det klart, at en grøn klimapolitik trak stemmer, og med ét
kom klimaet øverst på dagsordenen.
VÆBNET MED ORD OG VINGER
En dramadokumentarisk rejse gennem digteren Michael
Strunges liv og univers. Filmen tegner et billede af mennesket Michael Strunge – hans opvækst, ungdomSIDE 14
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liv og hans vej til at blive centrum for en ny generation
af digtere i starten af 80’erne. Her blev han et spejl for
netop denne generations identitet og livsform, mens han
kæmpede med angstpsykotiske anfald, der i sidste ende
slog ham ihjel.
MOBBET
Allerede inden de er kommet i skole, tænker de kun på
at komme væk igen. Inden klokken ringer ud til frikvarter,
planlægger de flugtruter. Og når de andre spiller fodbold,
gemmer de sig på toilettet. Tusindvis af børn føler sig
mobbet og sat uden for fællesskabet. I denne film får de
stille børn endelig en stemme, der kan fortælle om deres
ensomhed, sårbarhed og manglende lyst til at leve.
Målgruppe: 7. – 10. kl.
Varighed: 1-2 timer
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing eller Asnæs Bibliotek.
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Guidet fælleslæsning for læsesvage elever
Læseguiden (børnebibliotekaren) åbner litteraturen, og
sammen dykker vi ned i historiernes verden.
Fælleslæsningen er for en mindre gruppe af ikke læsevante elever. Det kan for eksempel være ordblinde eller
bare børn, som ikke lige har fået det at læse ind under
huden.
Læseguiden udvælger og medbringer en tekst. Der læses
højt, og vi snakker om teksten ud fra de umiddelbare
tanker og følelser, der opstår undervejs.
Det er frivilligt, om den enkelte vil sige noget eller blot
lytte.
Eleverne skal ikke forberede noget på forhånd.

Målgruppe: 7. – 9. kl.
Varighed: 1 time
Forberedelse: Ingen
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På en af vores filialer eller på skolerne

Samme gruppe elever og læseguide mødes 3 gange af 1
lektions varighed. Det foregår på små hold med 4-8 deltagere.
Tilbuddet er målrettet udskolingen, og vi kommer gerne
ud på skolen.
Vi har brug for et lukket lokale.
Lærerne udvælger eleverne og må gerne samle gruppen
på tværs af klasser og årgange.
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE
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Informationssøgning til projektopgaven
Find det gode og relevante kildemateriale til din opgave.
Et par timer hvor bibliotekarerne giver eleverne en introduktion til at finde fakta og viden på biblioteket og på
bibliotekets mange online platforme.
Tilbuddet veksler løbende mellem korte introduktioner af bibliotekspersonalet og at eleverne sættes i gang. Begge
slags aktiviteter har fokus på deres projektopgave.
Det er et krav, at eleverne kender deres emne/problemformulering, når de kommer på biblioteket, da det målretter
informationssøgningen.
Eleverne skal medbringe deres egen computer.
Målgruppe: 9. – 10. kl.
Varighed: 2 timer
Forberedelse: Vi skal have forældretilladelser til oprettelse af lånerkort senest 10 dage før jeres besøg.
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: Asnæs eller Nykøbing Bibliotek
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Forberedelse på mundtlig danskeksamen
Klæd eleven på til at bruge biblioteket i forberedelsen til deres mundtlige danskeksamen i 9. og 10. klasse.
Forløbet indledes med et kort oplæg på ca. 20 min.
Eleverne introduceres til relevante kilder i forhold til deres danskeksamen, bl.a. Faktalink.dk, Forfatterweb.dk, Litteratursiden.dk samt bibliotekets søgebase. Derefter hjælper vi eleverne med at finde relevant materiale til deres mundtlige danskeksamen.
Målgruppe: 9. – 10. kl.
Varighed: 1½ - 2 timer
Forberedelse: For at kunne hjælpe eleverne bedst muligt forventer vi at få fordybelsesområder og litteraturliste tilsendt i god tid inden besøget på biblioteket.
Hvis der skal laves lånerkort, skal vi have forældregodkendelse tilsendt senest 10 dage før besøget, hvis eleven er
under 15 år.
Eleverne skal medbringe egen opladt computer.
Book: bornebib@odsherred.dk.
Sted: På Nykøbing eller Asnæs Bibliotek.
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Emneklasse og klassesæt

Fælles for alle besøg

Når du skal skaffe materialer til en klasse er den korrekte
rækkefølge:
1. Skolens eget læringscenter
2. CFUs udlånssamling
3. Folkebiblioteket
Hvis hverken læringscenter eller CFU har egnede materialer, kan folkebiblioteket måske hjælpe med at skaffe
det.

Alle klasser tilbydes oprettelse af individuelle lånerkort
på forhånd. Dermed kan enhver låne bøger selv. Ønsker
man dette, skal lærerbrev og forældrebrev udfyldes og
indsendes, så vi har det senest 10 dage inden besøget.

Husk at oplyse dit lånernummer på institutionskortet,
hvis du har sådan et. Vær opmærksom på at vi tilbyder
særlige lånerkort til massebestillinger, kontakt biblioteket
på 59 66 50 00 for at høre nærmere.
Sørg venligst for kun at have en aktiv bestilling.
Vi tager din bestilling seriøst og bruger meget tid på den,
så venligst:
- Bestil kun det du skal bruge
- Bestil i god tid
- Husk at hente det bestilte
Oplys venligst:
- hvad du har brug for
- et telefonnummer, da vi kan have brug for at stille uddybende spørgsmål.
- hvilken filial du ønsker at afhente i
- hvornår materialet afhentes
SIDE 18
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Ved kontakt beder vi om, at du angiver telefonnummer,
antal elever, samt hvilket bibliotek I ønsker at besøge i
forbindelse med bookningen af besøget. Du skal booke
besøget mindst 10 dage før, besøget skal afvikles.
Blanketter til forældregodkendelse findes på:
skoletjenesten.dk/odsherred-bibliotek

SKOLETILBUD 2022-2024

Forfatterskolen for unge i
Odsherred
Forfatterskolen for unge i Odsherred tilbyder skrivehold
for 12 til 18-årige. På Forfatterskolen for unge får man
undervisning af høj kvalitet i at skrive og sammensætte
en god tekst. Underviserne er professionelle forfattere.
Ved siden af undervisningen er der mulighed for at deltage i ekstra skrivecamps, litteraturfestival og være med
til at udgive en bog i foråret. Undervisningen foregår på
Nykøbing Bibliotek.

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev til skoler og få inspiration til
læsning, information om kampagner og tilbud om teaterforestillinger m.m. direkte i indbakken.
Tilmelding til bornebib@odsherred.dk

Forfatterskolen har også et lgbt+ skrivehold. Læs mere
om Forfatterskolen for unge i Odsherred på
forfatterskolenforunge.com
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BIBLIOTEKER/BORGERSERVICE

KULTURHUSE

NYKØBING SJ. BIBLIOTEK
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

PAKHUSET KULTURHUS
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

Åbningstid:
Mandag - onsdag: kl. 9-17 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Torsdag: kl. 9-18 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Fredag: kl. 9-15 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Lørdag: kl. 10-13
Søndag: lukket

AKSEN KULTURHUS
Centervejen 91
4550 Asnæs

Åbningstid:
Mandag - onsdag: kl. 10-16
Torsdag: kl. 12-18
Fredag: kl. 10-15
Lørdag: lukket
Søndag: lukket
Selvbetjent mellem kl. 6-24

Åbningstid:
Mandag - torsdag: kl. 12-16
Fredag : kl. 11-15
Lørdag: kl. 10-13
Søndag lukket
PAKHUS 2
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

SELVBETJENTE BIBLIOTEKER

LOKALARKIV

Alle selvbetjente biblioteker er åbne mellem kl. 6-24

ODSHERRED LOKALARKIV
Ravnsbjergvej 23A
4560 Vig
Åbent hver onsdag kl. 10-17

VIG BIBLIOTEK – DET LOKALE BIBLIOTEK
Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig
HØRVE BIBLIOTEK
Idrætsvej 3, 4534 Hørve		
EGEBJERG DEMOKRATEK
Egebjerg Hovedgade 30, 4500 Nykøbing Sj.

Telefonnummer: 59 66 50 00
Hjemmeside: www.odsbib.dk
Facebook: facebook.com/odsbib
Instagram: instagram.com/odsherred_bibliotek

ODDEN BIBLIOTEK
Skoletoften 7, 4583 Sj. Odde
RØRVIG BIBLIOTEK
Vestergade 24, 4581 Rørvig
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BOK forbeholder sig ret til aflysninger og ændringer i programmet

ASNÆS BIBLIOTEK
Centervejen 91
4550 Asnæs

PAKHUSGALLERIET
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

