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DIGITALE
MATERIALER

FNS
VERDENSMÅL

Podcastog videoproduktioner
Indsatsområde: Digitale Materialer, FNs Verdensmål.
Fokus: Videnopbygning omkring digital formidling. Det, at skabe
et digitalt laboratorium sammen med borgeren.

Biblioteket producerer i øjeblikket tre podcastserier:
Holbæk Læser, hvor Holbæk-profiler svarer på spørgsmål
om deres læsning. Portalen om børne- og ungekultur og
Holbæk og Verdensmålene, hvor lokale virksomheder,
institutioner og borgere fortolker samt udfører FNs
verdensmål.
Podcastene ligger på bibliotekets hjemmeside og de
almindelige podcastkanaler.

Deltag
DEL DIN LÆSNING
Vær hovedperson i podcasten Holbæk
Læser og del dine læseoplevelser med
dine medborgere.
KONTAKT
Ane Öhrström på aneoh@holb.dk
og lav en aftale.

Holbæk Bibliotekerne laver også videoproduktioner blandt
andet serien Spot på Holbæk om kultur i Holbæk.

Holbæk Bibliotekerne har startet en produktion af
podcasts og videoer for at formidle biblioteksrelevante
tilbud, fremme læselyst og øge kendskabet til tilbud
i Holbæk Kommune. Målet er at borgerne skal være
medproducenter. Lokale 5. klasser har allerede lavet
boganmeldelser som podcasts sammen med Biblioteket.

HOLBÆK LÆSER
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DIGITALE
MATERIALER

FNS
VERDENSMÅL

Holbæk og
Verdensmålene
Indsatsområde: FNs Verdensmål, Digitale Materialer.
Fokus: At skabe interesse for – og lokalt engagement
i FNs Verdensmål

Hvordan bliver globale mål til lokale mål? På Biblioteket
produceres Holbæk og Verdensmålene. Podcasten viser
hvordan lokale virksomheder, institutioner og borgere
fortolker samt udfører FNs Verdensmål. Der er interviews
med Schoeller Plast om genanvendelse af plastik, Elis
om reduceret ressourceforbrug, Hagested Børnehus’
verdensmål i børnehøjde og hvordan Bakano Design
forvandler gamle lædersofaer til flotte tasker.

Deltag
KFU OG VERDENSMÅLENE
Deltag i podcasten Holbæk og
Verdensmålene og fortæl hvorfor
det er relevant at forholde sig til FNs
Verdensmål lokalt.
KONTAKT
Anders Sejerøe på ands@holb.dk og
lav en aftale.

.

HOLBÆK OG VERDENSMÅLENE
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

UNGE

Bogstavelig Talt
– skriveværksted
Indsatsområde: Unge, Børn og Unges Læsning.
Fokus: At udvikle og producere bibliotekets unge-tilbud
sammen med de unge.

Skriveværkstedet består i øjeblikket af 15 medlemmer.
De unge tager selv kontakt med for eksempel ungdoms
uddannelser for at reklamere for skriveværkstedet og for
at finde nye medlemmer.
Den 9. marts udkom bogen ”Ærligt Talt”, der blev produceret
af skriveværkstedet i efteråret 2020. Kom og få dit eget
eksemplar på Biblioteket.

Deltag
SKRIVEVÆRKSTEDET
Deltag som gæst i skriveværkstedet
Bogstavelig Talt. Gruppen mødes for
tiden online. Når det bliver muligt,
er det planen at mødes på Holbæk
Bibliotekernes afdelinger.
TIDSPUNKT
Gruppen mødes tirsdage
kl. 15.30-17.30.
KONTAKT
Signe Lindholm Frederiksen på
sigf@holb.dk og lav en aftale.

Bogstavelig Talt er et gratis skriveværksted for unge
mellem 15-25 år. De unge planlægger selv deres skrive
forløb, hvem der skal undervise og hvilket tema deres
udgivelse skal have.

BOGSTAVELIG TALT SKRIVEVÆRKSTED
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

UNGE

Læseklubben
Indsatsområde: Unge, Børn og Unges Læsning.
Fokus: At udvikle og producere bibliotekets unge-tilbud
sammen med de unge.

8 unge har oprettet en læseklub på Biblioteket. Hver fjerde
fredag mødes syv-otte unge for at tale om litteratur.
De læser alt fra Svend Aage Madsen til horror/manga
og gerne på dansk eller engelsk. Litteraturen vælger de i
fællesskab og de skiftes til at styre snakken.

Deltag
OPLEV EN LÆSEKLUB
Deltag som gæst i Læseklubben for
unge. Gruppen mødes for tiden online.
Når det bliver muligt, er planen at
mødes på Holbæk Bibliotekernes
afdelinger.
TIDSPUNKT
Gruppen mødes fredage kl. 15.00.
KONTAKT
Signe Lindholm Frederiksen på
sigf@holb.dk og lav en aftale.

LÆSEKLUBBEN
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FNS
VERDENSMÅL

Læseklub Fra ord til jord
– skønlitteratur med
verdensmålsbriller
Indsatsområde: FNs Verdensmål.
Fokus: Sammen sætter vi klassiske skønlitterære værker ind i en
global og bæredygtig sammenhæng.

De følgende måneder afholder Biblioteket læseklubben
”Fra ord til jord”, der er inspireret af værket af samme navn.
Hver måned vælger vi en tekst, der kan relateres til et
Verdensmål og taler om, hvad den kan lære os om vores
hverdagshandlinger. Læseklubben mødes i bibliotekets
lokaler eller hvor vi har gode samarbejdspartnere. Den
første mandag i måneden kl. 17.00.

Deltag
Kickoff-arrangement med redaktørerne
mandag den 26. april kl. 19.00.
Læseklubben Fra ord til jord begynder
mandag den 3. maj kl. 17.00 på
Holbæk Bibliotek.
KONTAKT
Mette Madsen på mm@holb.dk og lav
en aftale.

Brug den klassiske skønlitteratur til at undersøge verden
og sammenligne de nøgleproblemer vi møder i litteraturen
med FNs Verdensmål. Biblioteket har inviteret redaktørerne
af antologien ”Fra ord til jord”, Tony S. Andersen og Rasmus
Storm. De fortæller om ideen og hvordan de arbejder med
teksterne.
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FNS
VERDENSMÅL

Klub eReolen: Digital læseklub
og forfatterbesøg
Indsatsområde: Digitale Materialer.
Fokus: Videnopbygning omkring online læse-fællesskaber og nye
måder at formidle indholdet af bibliotekernes digitale tjeneste
eReolen.
Klub eReolen er Bibliotekets online læseklub, hvor det der
læses eller lyttes til ligger på eReolen. Ofte er vi så heldige
også at kunne møde forfatteren efter endt læsning.

Deltag
Vær med i en digital læseklub eller
deltag i det efterfølgende digitale
forfattermøde.
TIDSPUNKT
Onsdag den 5. maj kl. 16.00.
KONTAKT
Mette Madsen på mm@holb.dk og lav
en aftale.

KLUB EREOLEN
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FNS
VERDENSMÅL

Bibliotekernes
bæredygtige stofposer
Indsatsområde: FNs Verdensmål.
Fokus: At vise hvordan vi skaber handling på enkelte
verdensmål i hverdagen.

Nej tak til unødvendig brug af plastik! Biblioteket og byens
borgere er gået sammen om et alternativ til de mange
plastikposer, biblioteksmaterialer bliver bragt frem og
tilbage i. På en krea-workshop, blev borgerne indbudt til
at sy deres egne stofposer af genbrugsstof. Efterfølgende
har flere borgere syet poser til Biblioteket. Bibliotekets
fingernemme personale brugte noget af forårets lockdown til at sy flere poser med hjælp fra borgerne. Sådan
kan Bibliotekets brug af plastikposer langsomt udfases.

Deltag
LAV DIN EGEN STOFPOSE
Hent dit stofpose-kit på biblioteket
og sy selv derhjemme!
Afhent på de 4 biblioteker (så længe
lager haves).
DATO
Fra den 1. juni og den 1. oktober 2021.

Ambitionen er at alle hver
dagens plastikposer skal
udfases, derfor kan borgerne
nu hente et bærepose-kit og
sy deres egne poser.

BIBLIOTEKERNES BÆREDYGTIGE STOFPOSER
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UNGE

Nyt Studie- og Ungeområde
på Holbæk Bibliotek
Indsatsområder: Unge.
Fokus: At imødekomme unges måde at bruge biblioteket
på i 2021.

De unge har manglet plads og studieområder! Nu er der
etableret et lækkert loungeområde med små studiezoner,
der inviterer til både gruppearbejde og individuel
fordybelse.
I forskellige zoner kan de unge vælge at sidde afskærmet,
eller sådan at de kan følge med i det, der sker i rummet.
Udsmykning og udstillingsområder er indtænkt til at
inspirere og give de unge lyst til læsning.
I er inviteret med som gæster til de unges åbningsfest
sammen med Børne- og Ungebibliotekets personale,
indretningsarkitekten og de gæster, som de unge ønsker at
have med.

Deltag
Åbningsfest i Studie- og Unge
området på Holbæk Bibliotek
den 4. juni kl. 15.00.
Herudover kan du være en af hoved
personerne sammen med en ung
Holbækker i produktionen af en virtuel
PR-tour for området. Gerne i uge 23.
KONTAKT
Anne Rabitz på anrab@holb.dk og lav
en aftale.

NYT STUDIE- OG UNGEOMRÅDE
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

SKOLER OG
DAGTILBUD

Booktalks
Indsatsområde: Børn og Unges læsning, Skoler og Dagtilbud.
Fokus: At inspirere børnene til at læse af lyst – fordi de simpelthen
må vide, hvad der sker i historierne.

Lykkes det Harry Potter at besejre Lord Voldemort? Er
Gangster Farmor en storforbryder? Bliver Filip Engel den
nye djævel? Hvordan ender Freddie Yates’ supermirakuløse
rejse? Overlever Dee Guerrera sit ophold på Alcatraz 2.0?
Hvem bliver Zarens magiker og lykkes det Hundemand
at fange forbryderen? Det får børnene ikke at vide, når
børnebibliotekarerne fortæller om spændende, sørgelige,
sjove og uhyggelige bøger. Det skal de læse bøgerne for at
få svar på.
Børnebibliotekarerne booktalker for Holbæks skoler og
dagtilbud og udlåner gerne en kuffert fyldt med bøger.

Deltag
Få en stol i klassen og oplev en
booktalk helt tæt på. Hør de gode
historier og oplev børnenes reaktioner
og engagement.
Tølløse: Onsdag den 9. juni og onsdag
den 25. august kl. 9.00-10.25.
Jyderup: Onsdag den 16. juni og
onsdag den 1. september kl. 9.00-10.25.
KONTAKT
Roland Holmegaard Olsen på
rhol@holb.dk og lav en aftale.

BOOKTALKS
BOOK TALKS
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

Læsefidusens årstidspose
Indsatsområde: Børn og Unges læsning.
Fokus: At gøre tal og bogstaver til børnenes bedste venner
og understøtte tidligt ordkendskab, sprogforståelse og
litteratursamtale tidligt.
Hold din egen Læsefiduslørdag derhjemme! Selvom du
og dit barn ikke kan komme på Biblioteket, kan du bruge
Læsefidusens årstidsposer. Her bliver bogstaver og
årstider til en ny yndlingsaktivitet for dit barn gennem leg
og samtale. Læsefidusen og dens mor Maj-Britt Westi
har nemlig lavet en pose til at tage med hjem. Posen
indeholder bl.a. Læsefidusens årstidsbøger, kreative
aktiviteter og forslag til materialer.

Deltag
Bestil Læsefidusens årstidsposer på
Biblioteket og prøv den af sammen
med et barn du holder af.
KONTAKT:
Anne Rabitz på anrab@holb.dk

LÆSEFIDUSEN
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

SKOLER OG
DAGTILBUD

Projekt – PLC
på Svinninge Skole
Indsatsområde: Skoler og Dagtilbud, Børn og Unges læsning.
Fokus: Forpligtende samarbejde mellem Svinninge Skole og Holbæk
Bibliotekerne for at styrke Børn og Unges læsning.

I samarbejde med Svinninge Skole har Biblioteket etableret
et Pædagogisk Lærings Center med fokus på blandt andet
Børn og Unges læsning. Skolen er stærke på det didaktiske
og Biblioteket er stærke i litteraturen – sammen formidler
vi læselyst!

Deltag
Besøg Svinninge Skole i uge 35 og få
en snak med personale og elever om
hvordan PLC fungerer nu.
KONTAKT

Som noget nyt kan børnene komme forbi en børne
bibliotekar på skolen og få anbefalinger, samt hjælp til at
finde de bøger og materialer, der passer til interesser og
læseniveau.

Anne-Mette Siggaard på
anmes@holb.dk eller Bjarne Nordberg
Pedersen på bjap@holb.dk for aftale.

PROJEKT PLC
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

SKOLER OG
DAGTILBUD

Sammen om Skolestart
– kom til bogreception på
“Læsefidusens ABC”
Indsatsområde: Skoler og Dagtilbud, Børn og Unges læsning.
Fokus: At skabe sammenhæng i børnenes overgang fra dagtilbud til
skole. At understøtte samarbejdet mellem børnenes voksne.

Holbæk Bibliotekerne står bag et nyt landsdækkende
koncept for skolestartende børn, Sammen om Skolestart,
der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. I den forbindelse
er ”Læsefidusens ABC” blevet til i et samarbejde med
forfatter Maj-Britt Westi og Dansklærerforeningens Forlag.
Oplev forfatteren i samtale om bogens fødsel ved Holbæk
Fjord – sammen med børnebibliotekarerne og andre
medvirkende i projektet.

Deltag
Fredag den 1. oktober kl. 16.00.
Alle deltagere modtager Læsefidusens
ABC som boggave.
KONTAKT
Anne Rabitz på anrab@holb.dk og lav
en aftale.

LÆSEFIDUSENS ABC
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BØRN OG UNGES
LÆSNING

SKOLER OG
DAGTILBUD

Evalueringsfejring
af projekt (Læse)Rum
Indsatsområde: Skoler og Dagtilbud, Børn og Unges læsning.
Fokus: At skabe kontinuitet i læseindsatsen gennem forpligtende
samarbejde mellem Holbæk By Skoles SFO og Holbæk Bibliotekerne
– og lade børnenes kærlighed til litteratur vokse.
Velkommen til (Læse)Rum i SFO’en! Projektgruppen
og børn fra 0.-1. klasse inviterer til evalueringsfejring,
hygge og læsestund i Holbæk By Skoles SFO afdeling
Bjergmarken.
Vi har etableret (Læse)Rum: Små mobile læsehuse fyldt
med bøger og læsespil, forpligtende netværk mellem
børn og deres voksne, hvor alle bliver hjulpet på vej til at
udnytte det potentielle (Læse)Rum – der hvor leg, tillid og
kærlighed til litteraturen kan udvikle sig.

Deltag
Vær med til at fejre fuldførelsen af
projektet torsdag den 17. november
kl. 15.00.
KONTAKT
Mette Madsen på mm@holb.dk og lav
en aftale.

Der er indrettet læsekrog, læsning/oplæsning og plads
til børnenes egenproduktion – helt konkret er det 2 rum
i de 2 afdelinger af Holbæk By Skoles SFO. I rummene er
materialesamlinger fordelt i små mobile Læsehuse. På
Biblioteket er også en samling af små mobile Læsehuse,
disse til hjemlån så børn og forældre kan lege/læse videre
hjemme.

Sammen med Holbæk By Skoles SFO begav Holbæk
Bibliotekerne sig i 2020 ind i et projekt om at øge
børnenes læselyst i fritidslivet.
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
LÆSE(RUM)

14

HOLBÆK BIBLIOTEKERNE – INDSATSER 2021

Design: Essensen.dk
Foto: Holbæk Bibliotekerne, Unsplash

15

HOLBÆK BIBLIOTEKERNE – INDSATSER 2021

