Thisted, 14. okt. 2016
Til alle skoleledere
Vigtig info:
Vi har innovations- og samarbejdsworkshop d. 9. jan. Kl. 8.00 – 15.00 på Thy Uddannelsescenter:
2. omgang af samarbejdsprojektet mellem folkebibliotek og skolernes PLC.
Projektet er i denne omgang målrettet mod 3. – 6. klasse, der på deres Chromebooks skal lave
multimodale tekster over emnet: ”Barn i Thy – der hvor jeg bor”. Det kan både være fag- eller
skønlitteræretekster, alt efter hvordan den enkelte skole griber det an, og hvilken faglærer, der
deltager.
Den deltagende lærer og skolebibliotekaren starter forløbet på workshoppen d. 9. jan.
Efterfølgende får klassen besøg af Eva og 1-2 bibliotekarer fra folkebiblioteket, Tenna og/eller
Lene, der klæder elever både fagligt og teknisk på til, at klassen efterfølgende kan arbejde selv.
Besøgslisten er vedhæftet. Det er kun 1 klasse, der får besøg, da de i denne omgang ikke er delt
på to hold.
Det er op til dig som skoleleder, om du vil frigive flere lærere end de to, der deltog på workshoppen
på besøgsdagen. Tanken er nemlig, at klassen, der får besøg, nu er i stand til at lære andre
kammerater, hvordan man laver multimodale tekster på Chromebooks. Ligeledes kan andre
klasser sammen med deres lærere også skabe tekster til projektet og dermed deltage, selvom de
ikke får besøg.
Din opgave som skoleleder:
Det vigtige i denne omgang for dig som skoleleder, er at finde en lærer, der skal deltage i projektet,
der derfor også frigives sammen med skolebibliotekaren til deltagelse i workshoppen d. 9. jan.
samt den dag, vi kommer på besøg.
Herefter sendes navn og email på den deltagende lærer og skolebibliotekar + hvilken
klasse, der deltager til mig: evas@thisted.dk inden torsdag d. 10. november.
Herefter sender jeg en selvstændig beskrivelse og invitation til de deltagende lærere og
skolebibliotekarer.
Emnet er bredt og målene er mange: Faglig læsning, læselyst og fortælling og formidling,
informationssøgning og kildekritik, forskellen på fag- og skønlitteratur samt at skabe en ’faktionstekst’ ud fra fakta og fantasi, tilegnelse af nye IT-kompetencer, stedkendskab til Thy,
kulturoplevelser… og mange flere.
Det vil sige, at det både kan være historie-, N/T-, dansklærere eller andre lærere med andre fag,
der deltager.
På workshoppen skal læreren og skolebibliotekaren sætte emnet ind i deres årsplan, og kombinere
det med det, de i forvejen har planlagt i perioden inden påske i deres klasse. Et af kravene til at
sammensætte forløbet er, at de skal tilføje et af kulturtjenestens tilbud.

På næste side kan du se konkrete eksempler på, hvordan projektet kan fortolkes af de deltagende
lærere, bibliotekarer og elever + listen over, hvornår vi kommer på besøg på jeres skole.

Mvh.
Eva Sjælland
Konsulent
Kulturummet/ folkeskoleafd.
evas@thisted.dk
Tlf.: 22971595
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Et konkret eksempel 1:
5.A på Hanstholm Skole deltager sammen med deres dansk- og historielærer, de skal i forvejen i
forårsperioden arbejde med en roman med temaet venskab. På workshoppen strikker læreren
sammen med skolebibliotekaren et forløb sammen, hvor eleverne på Chromebooks skaber
faktionstekster om de tyske soldater, der levende i Hanstholm under krigen – med temaet
venskab som et af omdrejningspunkterne. Undervejs i forløbet er klassen på besøg på
Museumscenter Hanstholm, og Rune der er museumsformidler fortæller eleverne om den
historiske periode. Eleverne skaber derefter tekster på baggrund af viden fra Rune, fagtekster de
har læst, deres fantasi samt temaet fra romanarbejdet. Det bliver fx til en historie om en tysk
soldat, der bliver ven med en dreng fra Hanstholm. Teksterne skabes på en app på Chromebook,
hvor det er muligt både at sætte lyd, billeder, video og tekst sammen.

Et konkret eksempel 2:
6.B på Tingstrup Skole deltager i projektet med deres N/T- lærer. I foråret skal klassen have et
emne om ‘liv ved fjorden’. Kulturtjeneste-delen er, at Søren Kragh fra Nationalpark Thy
Klasseværelset fortæller om flora ved fjorden samt spiselige fisk og skaldyr i fjorden. 6.B laver
mad af de ting, de finder ved fjorden og tager billeder af processen. Evt. tværfagligt med
hjemkundskabslæreren. På Chromebooks skaber eleverne efterfølgende opskriftstekster med
faglige tekster om indholdet i opskrifterne. Evt. tværfagligt sammen med dansklæreren.

Til slut samles teksterne fra alle skoler af mig til en fælles præsentation/link-deling.
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Kalender for afvikling af samarbejdsprojekt mellem skoler og folkebibliotek
Forår 2017: Mulitimodale tekster med Chromebooks på mellemtrinet
Dato

Hvad

Mandag d. 9. jan. (8.00
- 15.00)

Innovations-workshop og 1 skolebibliotekar og 1
kompetenceløft
mellemtrinslærer pr.
skole

Thy Uddannelsescenter

Mandag d. 30. jan.

Besøg af Eva:
Kompetence-workshop
med elever, lærere og
skolebibliotekar
(8.00 - 12.00)

Tingstrup

Torsdag d. 2. feb.
Fredag d. 3. feb.
Mandag d. 6. feb.
Torsdag d. 9. feb.
Mandag d. 20 feb.
Torsdag d. 23. feb.

Skolebibliotekar og
bibliotekar fra
folkebiblioteket
samarbejder om
materialer til lokal
fortolkning af projekt

Hvem

- Eva
- (evt. 1-2
folkebibliotekar(e) )
- 1 deltagende klasse
med Chromebooks
- Skolebibliotekar +
deltagende lærer fra
workshop.
- Andre lærere er
velkomne

Hvor

Bedsted
Hannæs-Østerild
Østre
Hurup
Rolighed
Koldby

Fredag d. 24. feb.

Nors

Mandag d. 27. feb.

Tilsted

Torsdag d. 2. marts

Sennels

Fredag d. 3. marts

Sjørring

Mandag d. 6. marts

Snedsted

Torsdag d. 9. marts

Vestervig

Fredag d. 10. marts

Østerild

Mandag d. 13. marts

Hanstholm

Uge 11-13

Lokal digital produktion

Fredag d. 7. april

Deadline for deling af
elevproduktioner

De involverede klasser

Lokalt.
Lokalt.
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