
SÆRLIGE TILBUD I ’CORONATIDEN’
FRA KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET

for daginstitutioner og skoler

Skype-inspiration: Alle aldersgrupper, 
både til skoler og daginstitutioner. 
Online - Varighed: ca. 30 min. 

En børnebibliotekar giver ideer til en aktivitet, en god bog 
(på eReolen) eller laver højtlæsning.
Tekniske muligheder aftales inden med biblioteket.

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
Tina.Christiansen@kalundborg.dk / 24 80 14 28

Hyggelig højtlæsning for børnehavebørn eller børn fra dagpleje/vuggestue.
Max 9 deltagere inkl. pædagog.
Høng biblioteks- og bevægelsespark, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby forsamlingshus på p-plads og 
græsplæne. Andet sted kan evt. aftales. Varighed: ca. 30 min.

Kom og hør en god historie ude i naturen. Vi har en masse spændende bøger, fra skøre og sjove historier til tænksomme og 
gode klassikere. Kan også bestilles som skype-løsning. 

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker - mibj@kalundborg.dk / 24 80 12 87 

Skattejagt i byrummet 
- både til skoler og børnehaver

Ta’ på skattejagt i byen med ungerne – børnebiblioteket 
guider til de allersjoveste, anderledes og særlige af 
slagsen. Inspireret af Bamse-jagter. 

Via www.kalundborgbib.dk findes skattekort, 
introduktion og oversigt over hvilke byer. 

Musik og leg… på afstand - Børnehavegrupper 
Max 9 deltagere inkl. pædagog. På daginstitutionens legeplads eller anden åben plads i nærheden af institutionen. 
30-45 min. varighed

Vi synger, danser og leger os igennem en række sange, hvor vi får pulsen og humøret op, og hvor der er rig mulighed for at 
hoppe, danse, kravle, råbe højt eller bare være stille og eftertænksom. Nogle af sangene vil være kendt af børnene i forve-
jen og andre vil være nye sange, som kan give børn og voksne ny inspiration.
Hvis institutionen selv har musikinstrumenter til rådighed, arrangerer vi også sammenspil for børn og voksne.

Tilmelding: Musisk Skole - Rie.Sorensen@kalundborg.dk

For de mindste 
- dagplejer, vuggestuer og børnehaver

For alle - både daginstitutioner og skoler 

Maling på sten for børnehave-børn  
Udenfor ved borde og evt. gå-tur på stranden, hvis muligt. 60-90 min. 

Evt. samle og male på sten. Vi kommer med maling, pensler og evt. sten.Alt sprittes af før og efter. 

Tilmelding: Ung Kalundborg - mrgu@kalundborg.dk

OBS! Sundhedsmyndighedernes anvisninger overholdes.  

For alle arrangementer koordinerer og forventningsafstemmer vi, så der er størst mulighed for succes. 

Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis vejrforholdene er dårlige.
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Brug naturen – O-løb og oplevelser 0.-1. kl.
I nærheden af skolen. Ca. 90 min. 

Find ting i naturen. Det kunne være et særligt blad, en 
blomst eller den ting, der repræsenterer dig selv bedst. 
God påklædning i forhold til at løbe udenfor. 

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk

Maling på sten 0.-1. klasse 
Udenfor ved borde og evt. gå-tur på stranden hvis muligt. 
60-90 min. 

Evt. samle og male på sten. Vi kommer med maling, pensler 
og evt. sten.
Alt sprittes af før og efter. 

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk

Sandkasse-kunst for 0. og 1. klasse 
Skolens sandkasse 

Der bygges slotte, dyr og skulpturer i sand. Jo større jo 
bedre. Underviseren kommer med inspirations-billeder 
fra rigtig ”sand-kunst”. Der skal bruges skovle og 
spande med vand. Vi medbringer særligt skulptur- 
sand.   

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk

Cirkus-dag 1. klasse 
Fodboldbane eller større plads på den enkelte skole. 

8-13 Skole-cirkus-dag: 8-13 Jonglering og balance. 
Trylleri. Akrobatik. Til slut vises en lille forestilling 
med dagens øvelser. Afhængigt af at vejret er tørt og 
rimeligt. Alt udstyr afsprittes og al træning foregår på 
afstand. Behov for 230 V strøm. Cirkus-direktøren kon-
takter klassens lærer inden for nærmere aftale. 

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk

Bål og pandekager - for 0. og 1. kl.
På Røsnæs naturskole eller på skolen efter aftale 

Et hvert forløb kan afsluttes med bål og pandekager. Natur-
skolen kan komme med bål fad, brænde og 10 små pander på 
langt skaft, hvis I kommer med dej, smør, syltetøj og serviet-
ter. 

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Naturskolen kommer ud med grej
- alle skoleklasser 
På den enkelte skole. Hvis I ikke kan komme ud på 
Naturskolen kommer vi gerne ud til jer. 

Hvis I har en sø, en strand eller en skov kan vi gå på 
opdagelse der eller vi kan sammen lave et opgaveløb, 
der kan gennemføres på sportspladsen eller et andet 
grønt område nær jer.

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Kom ud til vildhestene og oplev foråret
- 0. og 1. klasse 
Røsnæs Naturskole 

Kom med ud at se efter hugorme, firben, tudser og frøer, for-
årsblomster og de nye vildheste, som er meget fredelige. 

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Animation studio for børn: 
Lav en Pixilation - for 0.-1. kl. 
Max 8 deltagere inkl. lærer. Høng biblioteks- og bevægelses-
park, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby 
forsamlingshus på p-plads og græsplæne. Andet sted kan evt. 
aftales. Varighed: ca. 1 time 

Kom og lav en film ude i naturen. Denne gang skal vi lave pixi-
lation film med fokus på bevægelse. Børnene bruger kroppen 
og tager billeder af hver lille bevægelse for at lave en film. 
Det bliver garanteret sjovt!

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
mibj@kalundborg.dk / 24 80 12 87

Litterær opgaveløb: Eventyr (H.C. Andersen og 
Grimm) for 1. kl. 
Max 9 deltagere inkl. lærer. 
Høng biblioteks- og bevægelsespark, Gørlev Biblioteks have, 
Kalundborg i Klosterparken, Ubby forsamlingshus på p-plads 
og græsplæne. 1 times varighed.
 
Børnene får læst op fra et H.C Andersens eventyr, og skal her-
efter rundt og finde billedet. Regner med at nå 5-7 eventyr på 
en time Undervejs tales om eventyr med eleverne. 
Til stede er en bibliotekar. 

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
Merete.Falkner@kalundborg.dk / 24 80 14 55

For 0. og 1. klasse

Litteratur-banko i det fri 0.-1. klasse 
Max 9 deltagere inkl. lærer. 
Høng biblioteks- og bevægelsespark, Gørlev Biblioteks 
have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby forsamlingshus 
på p-plads og græsplæne. Andet sted kan evt. aftales.

Kom til en sjov og udfordrende litteraturquiz, der byder 
på alverdens spørgsmål om bøger, forfattere og litteræ-
re figurer 

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
Merete.Falkner@kalundborg.dk / 24 80 14 55
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For 2., 3. og 4. klasse

Brug naturen – O-løb og oplevelser 
for 2.-4. klasse 
I nærheden af skolen. Ca. 90 min. 

Find ting i naturen. Måske et særligt blad, en blomst 
eller den ting, der repræsenterer dig selv bedst. 

Tilmelding:Ung Kalundborg 
mrgu@kalundborg.dk

Cirkus-dag for 2., 3. og 4. kl. 
Fodboldbane eller større plads på den enkelte skole. 

Jonglering og balance. Trylleri. Akrobatik. Til slut vises 
en lille forestilling med dagens øvelser. Afhængigt af 
at vejret er tørt og rimeligt. Alt udstyr afsprittes og al 
træning foregår på afstand. Behov for 230 V strøm. 
Cirkus-direktøren kontakter klassens lærer inden.

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk

Naturskolen kommer ud med grej
- Alle skoleklasser 
På den enkelte skole. Hvis I ikke kan komme ud på 
Naturskolen kommer vi gerne ud til jer. 

Hvis I har en sø, en strand eller en skov kan vi gå på 
opdagelse der eller vi kan sammen lave et opgaveløb, 
der kan gennemføres på f.eks. sportspladsen.

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Bål og pandekager for 2, 3. og 4. kl.
På Røsnæs naturskole eller på skolen efter aftale 

Et hvert forløb kan afsluttes med bål og pandekager. Natur-
skolen kan komme med bål fad, brænde og 10 små pander på 
langt skaft, hvis I kommer med dej, smør, syltetøj og servietter. 

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Læselyst: Læs og anmeld en bog for 2.-4. kl.
Max 9 deltagere inkl. lærer. 
Høng biblioteks- og Bevægelsespark, Gørlev Bibliotekshave, 
Kalundborg i Klosterparken, Ubby forsamlingshus på p-plads og 
græsplæne. Andet sted kan evt. aftales. 1 times varighed. 

Vi præsenterer et udvalg af bøger, eleverne vælger hver 1 og 
der læses. Alle børnene præsenterer deres bog (titel, forfatter 
og kort om indhold samt ”hvorfor skal I læse/ikke læse den)
Hjælp til at læse og fremlægge. Biblioteket står for booktalk.

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
Stine.veisegaard@kalundborg.dk / 20 54 54 61 

Animation studio for børn: 
Lav en Pixilation - for 2.-4. kl. 
Max 8 deltagere inkl. lærer. Høng biblioteks- og 
bevægelsespark, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg 
i Klosterparken, Ubby forsamlingshus på p-plads og 
græsplæne. Andet sted kan evt. aftales. Ca. 1 time. 

Kom og lav en film ude i naturen. Vi lave pixilation film 
med fokus på bevægelse. Børnene bruger kroppen og 
tager billeder af hver lille bevægelse. 

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
mibj@kalundborg.dk / 24 80 12 87

Litterær opgaveløb: Genrer Lyt, forstå og find 3. kl. 
Max 9 deltagere inkl. lærer. Høng biblioteks- og bevægelses-
park, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby 
forsamlingshus på p-plads og græsplæne. 1 times varighed. 

Vi tager fat på bibliotekets genrer f.eks. gys, fantasy, og heste. 
Først bliver der læst lidt op, så skal eleverne ud og finde bille-
der af bogforsider. Bibliotekaren booktalker i løbet af timen.

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
Merete.Falkner@kalundborg.dk / 24 80 14 55

Fra idé til prototype - Lær at lave hurtige prototy-
per af pap og i 3D i TinkerCad. 4. klasse. 
Max 9 deltagere inkl. lærer. Høng Biblioteks- og Bevægelses-
park, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby 
forsamlingshus på p-plads og græsplæne eller online f.eks. via 
Skype. Andet sted kan evt. aftales.

2 x 45 minutters varighed  - 1 lektions introduktion og pap-pro-
totyping og 1 lektions 3D design i TinkerCAD. 
Underviser og lærer aftaler på forhånd hvad, der skal designes.  
 
Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
simon.bojesen@kalundborg.dk / 59 53 45 36

Litteratur-banko i det fri for 2. klasse 
Max 9 deltagere inkl. lærer. Høng biblioteks- og Bevæ-
gelsespark Gørlev Biblioteks haveKalundborg i Kloster-
parken Ubby forsamlingshus p-plads og græsplæne. 
Andet sted kan evt. aftales. 

Kom til en sjov og udfordrende litteraturquiz, der byder 
på spørgsmål om bøger, forfattere og litterære figurer 

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
Merete.Falkner@kalundborg.dk / 24 80 14 55

Lav dit eget navneskilt: 3D design og 3D print for 
begyndere. Fysisk fremmøde eller online for 3. og 
4. klasse. 
Max 9 deltage inkl. lærer. Høng Biblioteks- og Bevægelses-
park, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby 
forsamlingshus på p-plads og græsplæne eller online via f.eks. 
Skype. Andet sted kan evt. aftales. 2 x 45 min. varighed. 

Kom i gang med programmet TinkerCAD og lær at designe 3D 
figurer. Her laver vi et navne skilt der kan 3D printes.

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
simon.bojesen@kalundborg.dk / 59 53 45 36

Kom ud til vildhestene og oplev foråret for 2., 3. og 4. klasse Røsnæs Naturskole
Kom med ud at se efter hugorme, firben, tudser og frøer, forårsblomster og de nye vildheste, som er meget fredelige.     
 
Tilmelding: Naturskolen - morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83
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O-løb på Herreds-åsen 5. klasse 
Boldbanen foran Ulshøj-hallen. Ca. 90 min.

Der udleveres kort med poster, som skal findes. Ved hver 
post er der et bogstav/tal, som skal nedskrives og udløser 
en opgave. Alle løber på tid. Præmie til alle. 

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk 

Drageflyvning 5. klasse 
Skolens fodboldbane. Ca. 90 min. Max 8 elever pr. modul. 

Vores kite-surf instruktør introducerer til leg med vind og 
flyvning med trænerkites. Først introduceres udstyr, sikker-
hed og vind. Dernæst prøves dragen. Instruktøren kontak-
ter klassens lærer inden for nærmere aftale.

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk Lav dit eget navneskilt: 3D design og 3D print 

for begyndere. Fysisk fremmøde eller online 
for 5. klasse. 
Max 9 deltage inkl. lærer. 
Høng Biblioteks- og Bevægelsespark, Gørlev Biblioteks 
have, Kalundborg i Klosterparken, Ubby forsamlingshus på 
p-plads og græsplæne eller online via f.eks. Skype.
Andet sted kan evt. aftales. 2 x 45 minutters varighed 

Kom i gang med programmet TinkerCAD og lær at designe 
3D figurer. Her laver vi et navne skilt der kan 3D printes.

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
simon.bojesen@kalundborg.dk / 59 53 45 36

Solsystemet/verdensrummet skala 1:1 milliard 
for større klasser med matematikundervisning 
På Røsnæs naturskole eller på skolen efter aftale 

Beregn diameteren på solen og planeterne og deres ind-
byrdes afstande. Lav for hver planet et a4 ark med et bil-
lede i denne målestok og skriv, hvad vi ved om atmosfære, 
temperatur etc. Sæt billederne op langs en kyst eller en 
anden 5 km lige rute. 
Solen kræver et større stykke pap eller plade. Mal og tegn. 
Gå ruten og få en oplevelse af dimensionerne i solsyste-
met. 
Beregn herefter i samme målestok dimensionerne på 
1: Galaksen (100.000 lysår - Solsystemet i lysår skal være 
med) Hvor mange kilometer er et lysår?
2: Verdensrummet (13-15 milliarder lysår - Vores galakse 
skal være med) 

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Fra idé til prototype - Lær at lave hurtige 
prototyper af pap og masser af gaffatape. 
Bagefter bygger vi din model på computeren. 
5. klasse. 
Max 9 deltagere inkl. lærer. Høng Biblioteks- og Bevægel-
sespark, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterpar-
ken, Ubby forsamlingshus på p-plads og græsplæne eller 
online f.eks. via Skype. Andet sted kan evt. aftales.

2 x 45 minutters varighed  - 1 lektions introduktion og 
pap-prototyping og 1 lektions 3D design i TinkerCAD. 
Underviser og lærer aftaler på forhånd hvilken ting, der 
skal designes.  
 
Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
simon.bojesen@kalundborg.dk / 59 53 45 36

Cirkus-dag 5. kl.
Fodboldbane eller større plads ude på den enkelte skole. 

Jonglering og balance. Trylleri. Akrobatik. Til slut vises en 
lille forestilling med dagens øvelser. Afhængigt af at vejret 
er tørt og rimeligt. Alt udstyr afsprittes og al træning fore-
går på afstand. Behov for 230 V strøm. Cirkus-direktøren 
kontakter klassens lærer inden.

Tilmelding: Ung Kalundborg
mrgu@kalundborg.dk

Animation studio for børn: 
Lav en Pixilation - for 5. kl.
Max 8 deltagere inkl. lærer. Høng Biblioteks- og Bevægel-
sespark, Gørlev Biblioteks have, Kalundborg i Klosterpar-
ken, Ubby forsamlingshus på p-plads og græsplæne.
Andet sted kan evt. aftales. Varighed: ca. 1 time 

Kom og lav en film ude i naturen. Vi laver pixilation film 
med fokus på bevægelse. Børnene bruger kroppen og 
tager billeder af hver lille bevægelse.

Tilmelding: Kalundborg Biblioteker
mibj@kalundborg.dk  tlf: 24 80 12 87

Bål og pandekager - 5. kl.
På Røsnæs naturskole eller på skolen efter aftale 

Et hvert forløb kan afsluttes med bål og pandekager. Natur-
skolen kan komme med bål fad, brænde og 10 små pander 
på langt skaft, hvis I kommer med dej, smør, syltetøj og 
servietter. 

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

Naturskolen kommer ud med grej - 5. kl.
På den enkelte skole. Hvis I ikke kan komme ud på Natur-
skolen kommer vi gerne ud til jer. 

Hvis I har en sø, en strand eller en skov kan vi gå på opda-
gelse der eller vi kan sammen lave et opgaveløb, der kan 
gennemføres på f.eks. sportspladsen.

Tilmelding: 
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83

For 5. klasse

Kom ud til vildhestene og oplev foråret - 5.kl.
Røsnæs Naturskole 
Kom med ud at se efter hugorme, firben, tudser og frøer, 
forårsblomster og de nye vildheste, som er meget fredelige. 

Tilmelding: Naturskolen
morten.lindhard@kalundborg.dk / 21 57 09 83
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