
 
 

 
 

Les for framtida! – Arrangement 

Kjære lærere, bibliotekarer –  

og andre som har tatt i bruk Bærekraftsbiblioteket! 

Bærekraftsbiblioteket er tilgjengelig på nett, og vi håper dere har tatt det i bruk. Da alt ble satt 

på vent i vår, ble også vårt planlagte lanseringsarrangement avlyst. Det vil vi gjøre noe med!  

Det vil si: Vi oppfordrer dere til å sette i stand deres egne Bærekraftsbibliotek-arrangementer, 

innenfor de reglene som gjelder der dere er. 

Men, hvordan kan et slikt arrangement se ut? Her er et forslag: 

Arrangementet finner sted på et lokalt bibliotek. Der har dere for eksempel invitert 3. klasse 

fra nærmeste skole til å være med. Først viser dere Bærekrafts-videoene på storskjerm, for å 

vekke nysgjerrighet for hva Bærekraftsbiblioteket er. Etterpå tar dere kanskje for dere 

bærekraftsmål 4: alle skal få god utdanning. Dere har invitert en forfatter som inngår på 

boklista for mål 4 til høytlesning fra sin bok. Etterpå stiller dere spørsmålene knyttet til 

bøkene og bærekraftsmålet.  

Lokalet er pyntet med bøker og plakater fra Bærekraftsbiblioteket, og når barna går hjem får 

de utdelt hvert sitt FN-bokmerke. Dere kan gjerne invitere lokalavisa til å dekke saken, og på 

denne måten inspirere flere til å ta i bruk Bærekraftsbiblioteket. 

Dere kan gjøre arrangementet så stort eller så lite som dere vil, her er det bare 

fantasien som setter grenser. Inviter en lokal forfatter på besøk, og arrangerer høytlesning. 

En bibliotekar eller lærer kan lede arrangementet, eller elevene kan gjennomføre noen av 

aktivitetene fra Bærekraftsbiblioteket i mindre grupper. For de eldre barna kan jo en 

diskusjon rundt bøkene være interessant? Dere kan ta for dere et av bærekraftsmålene, eller 

Bærekraftsbiblioteket som konsept. Kanskje arrangementet vil inspirere barna til å låne med 

seg flere av bøkene i Bærekraftsbiblioteket hjem? 

Hva som er mulig å gjennomføre hos dere vil variere, og både tidsbruk og ressurser vil være 

med på å avgjøre opplegget.  

På FN-sambandets nettsider finner dere grafikk som kan skrives ut og brukes til å pynte 

lokalet og gjøre opplegget morsommere for barna. Er det ønskelig sender vi dere gjerne 

plakater og bokmerker som kan deles ut, eller henges opp i klasserommene. Mer 

informasjon finner dere på nettsiden.  

Har dere noen spørsmål, eller trenger noen tips til gjennomføringen er det bare å ta kontakt 

med oss på: hanna.aanerud@barnebokinstituttet.no.  

Tagg oss gjerne i sosiale medier for å vise frem hva dere har fått til. Bruk hashtaggen 

#bærekraftsbiblioteket på Instagram, og tagg gjerne @norsk_barnebokinstitutt eller 

@fnsambandet. Dere finner oss også på Facebook.  

Lykke til!  

https://youtu.be/kfsLDObzbk4
https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket/leseliste-maal-4
https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket/maal-4-oppgaver-og-aktiviteter
https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket/maal-4-oppgaver-og-aktiviteter
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/last-ned-grafikk
https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket/maal-4-oppgaver-og-aktiviteter
mailto:hanna.aanerud@barnebokinstituttet.no

