> SKATTEJAGT PÅ VERDENSBIBLIOTEKET
MÅLGRUPPEN FOR FORMIDLINGEN

SAMARBEJD MED DISSE AKTØRER OM FORMIDLINGEN

• Dansktalende børn med ﬂerkulturel baggrund på 2. –
4. klassetrin*.

• En lokal skole, med målgruppen repræsenteret. Det er
vigtigt at lærerne involveres, så et reelt samarbejde
muliggøres.

• Børnene skal gerne have en forælder, der mestrer et
eller ﬂere af Verdensbibliotekets sprog.
• Børnenes forældre.

• Det er desuden vigtigt at skattejagten bliver præsenteret
på et forældremøde.

• Skolens lærere.
* SkaFejagten kan formentlig også bruges og +lpasses +l
andre klassetrin, men den er afprøvet med succes på børn
fra 2. – 4. klassetrin.

VÆLG DETTE FORMIDLINGSKONCEPT HVIS…

HER FOREGÅR FORMIDLINGEN

… du ønsker at formidle direkte Ul skolebørn og deres
forældre på en akUverende, legende og kreaUv måde.

• Den indledende kontakt med skolens ledelse og
lærere og det orienterende forældremøde forgår på
den skole, du samarbejder med.

… du har et match mellem Verdensbibliotekets sproggrupper
og en skole med børn og forældre, som kan begå sig på et af
disse sprog.

• Selve ska\ejagten forgår på biblioteket.

> SKATTEJAGT PÅ VERDENSBIBLIOTEKET
KONCEPTETS FORM OG INDHOLD

• Ska\ejagten består af et ska\ekort, som viser hvor
forskellige poster (små ska\ekister) og en ska\ekiste
med en præmie er placeret på biblioteket..
• Posterne består af opgaver, som børnene skal løse, fx ved
at scanne en QR-kode, bruge en UV-lygte og svare på et
spørgsmål.
• For at forankre læringen i familierne er forældrene
informeret om ska\ejagten på forhånd via et
forældremøde.

RESSOURCER SOM FORMIDLINGEN KRÆVER
• Min 8. timers forberedelse: kontakt til skolen,
forældremøde, tjek af opgaverne på posterne
(verdensbiblioteket ændrer sig hele tiden, så svarene på
spørgsmålene er ikke statiske), opsætning af posterne i
biblioteksrummet samt indkøb af små præmier.

• 2 iPads/tablets (gerne mini).
• Skattejagtens print-materialer kan downloades fra Det
Kongelige Biblioteks hjemmeside.
• Skattekister og indhold (se video med forklaring)

SÅDAN GØR DU KORT FORTALT

HVIS DU VIL VIDE MERE

• Lav aZaler med skolen og arold forældremøde.

Formidlingskonceptet er udviklet og afprøvet af Vejle
Bibliotekerne, som kan kontaktes for mere informaUon:

• Tjek Verdensbiblioteket for opdateringer.
• Indkøb ska\ekister og indhold, og Ulpas og print ska\ekort
og poster med spørgsmål samt hold-badges.
• Sæt posterne op i biblioteksrummet.
• Del børnene op i to hold á 5 børn. Uddel holdbadges, som
børnene får med hjem.
• To fra biblioteket fører holdene rundt, mens læreren evt.
laver boggnaskere, læser højt el.lign. med de resterende
børn.

Lillan Grützmeier
E-mail: lg@vejlebib.dk

SUne Harlou
E-mail: sr@vejlebib.dk

MaterialebesUlling via BiblioteksCenter for IntegraUon
E-mail: bcﬁ@kb.dk

> SKATTEJAGT PÅ VERDENSBIBLIOTEKET
EKSEMPEL PÅ MATERIALER I KONCEPTET

Posterne er sat op rundt

omkring på biblioteket i

overensstemmelse med
kortet
Ved starten bliver de 10
elever delt i 2 hold: kriger
ne og fuglene. Holdene
skattekort (Med opgaverne
får: en vejleder, et
på bagsiden), en ipad, en
kuglepen, 5 UV lygter og
5 holdbadges.

Post 1

Post 2 Gå ind på

Arabisk

Verdensbiblioteket.

Arabisk

Find E-BØGER
Vælg
sprog: Arabisk
kategori: For Børn.

Hvem har skrevet den første

Post 4 Gå ind på Verdens-

bog?

Post 3
Alle

Brug lygten til at finde den usynlige kode.
Den er lige i nærheden

Post 5 har ingen postbeskrive
lse. Skattekisten er lige i nærheden
af en plakat
med eventyr.

biblioteket.

Arabisk

Find FILM
Vælg
sprog: Arabisk
Genre: Børnefilm.

Hvilken ting er på
forsiden af den første film?

Ska\ekort med overbl
ik over poster på bibl
ioteket

Klik her for at downloade materialet.

Postoverblik Ul print, udkli
p og placering på bibliote
ket

Holdbadge

