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31. OKTOBER  .  .  .  .  .  .  .  Pigerne mod drengene  
(4 .-6 . klasse)

1. NOVEMBER  .  .  .  .  .  .  .  Buens Bogcafe  
(7 . klasse-3 .G) 

1.-4. NOVEMBER  .  .  .  .  Identitet, køn og  
iscenesættelse  
 Et tværfagligt forløb på  
Kulturhusets tre etager  
(7 .-10 . klasse)

2. NOVEMBER  .  .  .  .  .  .  Tomas Lagermand  
Lundme  
(7 .-10 . klasse)

5. NOVEMBER  .  .  .  .  .  .  Regnbuelørdag

8.-9. NOVEMBER  .  .  .  .  De vilde drenge  
og de stille piger – eller?  
(4 .-6 . klasse)

11. NOVEMBER  .  .  .  .  .  .  Forfatterforedrag  
med Salina Larsen  
(4 .-6 . klasse)

11. NOVEMBER  .  .  .  .  .  .  Foredrag med Salina Larsen  
om transkønnethed  
(7 .-10 . klasse)

KONKURRENCE  .  .  .  .  .  Randers under regnbuen  
(4 .-10 . klasse)

Program



Emnerne køn og identitet fylder  meget for 
nutidens børn og unge . 

Derfor sætter vi fokus på disse emner i uge 
44 og 45 med en række aktiviteter i form af 
forfatterbesøg, foredrag, undervisningsforløb 
og diverse workshops . 

Festivalen ’Randers under regnbuen’ kulmine-
rer lørdag den 5 . november, hvor vi fejrer diver-
sitet og kærlighed med en masse spændende 
aktiviteter i regnbuens farver .  

Festivalen gennemføres med støttemidler fra  
Nordea Fonden, Edvard Pedersens Biblioteks-
fond og BUPL Solidaritets- og kulturfond .
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Sandra Schwartz og LG Jensen invi-
terer med afsæt i deres bøger til et 
humoristisk og medrivende foredrag 
om bøger og kønsroller . 

De vil bl .a . ud fra små bogoplæg 
sparke gang i dialog med børnene 
om, hvorvidt der findes drenge- og 
pigebøger, kvindelige og mandlige 
forfattere, og om køn overhovedet er 
så vigtigt i litteraturen . 

Målet er at få børnene til at tænke 
over, hvad de læser og skriver og på 
den måde booste deres læselyst, så 
de kan gå nye læse- og skriveveje .

Kom og hør Kristine fra Nordens før-
ste LGBT+bogcafé, ’Buens Bogcafé’, 
fortælle om gode LGBT+ bøger . 

(Regn)Buens Bogcafé ligger i Aalborg 
og er Danmarks eneste boghandel 
specialiseret i at forhandle LGBT+ 
litteratur . 

De fortæller: ”I Buens Bogcafé drøm-
mer vi om at være et nordjysk anker 
for alle regnbuer, hvor vi kan fejre alt, 
hvad der gør os forskellige . Alle er na-
turligvis velkomne i Buens Bogcafé .”

Foto: Kasper Løjtved

31. OKTOBER 

Pigerne mod  
drengene 
Sandra Schwartz og LG Jensen 
(4 .-6 . klasse)

1. NOVEMBER

Buens Bogcafé 
(7 . klasse-3 .G)

Sted: Kulturhusets sal 
Varighed: Kl . 8 .30-10 .00/10 .30-12 .00
Tilmelding:  
skoleoguddannelse@randersbib .dk

Sted: Kulturhusets sal
Varighed: Kl . 12 .30-13 .30
Tilmelding:  
Skoleoguddannelse@randersbib .dk

Kristine er også på fra 17.00-18.00. 
Tilmelding på randersbib.dk



Eleverne lærer at forholde sig til 
identitet og iscenesættelse gennem 
undersøgelse og diskussion af litte-
ratur, historiske kilder og spor, billed-
kunst og andre æstetiske udtryk . 

Formålet med forløbet er at styrke 
elevernes evne til at undersøge og 
fortolke forskellige typer fremstillin-
ger af identitet, samtidig med, at de 
får en bevidsthed om, at de både er 
historieskabte og historieskabende . 

Tomas Lagermand Lundme er  
en meget alsidig forfatter, der  
har skrevet alt fra børnebøger,  
ungdomsromaner, digte, og drama, 
til essays og romaner for voksne og 
meget mere . 

Hans modige skildringer af menne-
skelig tvivlen, angst, selvskade og 
stor, urolig kærlighed har været af 
afgørende betydning for udviklin-
gen af dansk autofiktion . Både i sit 
kunstneriske virke som billedkunst-
ner og i det store forfatterskab er 
spotlightet rettet mod livets svære 
sider, der beskrives med lige dele 
ømhed, humor og brutalitet .

1.-4. NOVEMBER

Identitet, køn og 
iscenesættelse 

Et tværfagligt forløb på Kultur-
husets tre etager 
(7 .-10 . klasse)

Sted: Kulturhuset 
Varighed og deltagerantal:
Tre timer fra kl . 9 .00-12 .00
Vi kan tage 3 klasser ad gangen 
pr . dag (ca . 45 min . forløb på hver 
institution + små pauser mellem 
forløbene) .
Tilmelding:  
skoleoguddannelse@randersbib .dk

Sted: Kulturhusets sal 
Varighed: Kl . 13 .00-14 .00 
Tilmelding:  
skoleoguddannelse@randersbib .dk

2. NOVEMBER

Tomas Lagermand 
Lundme 
(7 .-10 . klasse)



Via forskellige genstande og arte-
fakter fra Museum Østjylland får 
eleverne kendskab til kønsroller og 
de forventninger, der har været til 
det at være ’en rigtig dreng’ og ’en 
rigtig pige’ gennem historien . 

Eleverne reflekterer ved hjælp af 
kreative skriveøvelser over de for-
ventninger, der er - og har været -   
til kønnene . 

Vi ser på interessante ’kønnede’ 
genstande fra Museum Østjylland, 
såsom legetøj, tøj og brugsting . 

8.-9. NOVEMBER

De vilde drenge 
og de stille piger 
– eller?
(4 .-6 . klasse)

Sted: Håndværksmuseet 
Varighed: 1,5 time 
Kl . 8 .30-10 .00 eller 10 .30-12 .00 
Tilmelding:  
skoleoguddannelse@randersbib .dk 

Herefter sætter Randers Bibliotek 
gang i en kreativ skriveworkshop, 
hvor eleverne ved hjælp af forskellige 
skriveteknikker og genregreb får 
mulighed for at reflektere over hvor-
dan opfattelser af køn og kønsroller 
kan have indflydelse på børns liv . 



Salina Larsen har skrevet et hav af 
bøger – også under pseudonymet 
Bjarke Schjødt Larsen . Salina har 
udgivet en lang række børne- og 
ungdomsbøger indenfor superhelte-
genren, fantasy og læselet-bøger .

Salinas foredrag er underholdende, 
med anekdoter fra et forfatterliv, 
oplæsninger og tips til hvordan 
man selv kan blive bedre til at 
skrive . I 2020 sprang Salina ud som 
transkønnet, men har beholdt sit 
gamle navn som pseudonym .

Salina Larsen har skrevet en lang 
række børne- og ungdomsbøger 
 indenfor superheltegenren, fanta-
sy og læselet-bøger – også under 
pseudo nymet Bjarke Schjødt Larsen . 

I 2020 sprang Salina ud som 
transkønnet, men har beholdt sit 
gamle navn som pseudonym . I dette 
foredrag fortæller Salina om det at 
være transkønnet . 

11. NOVEMBER

Forfatterforedrag 
med Salina Larsen
(4 .-6 . klasse)

11. NOVEMBER

Foredrag med  
Salina Larsen om 
transkønnethed
(7 .-10 . klasse)

Sted: Kulturhusets sal 
Varighed:  
60 minutter, kl . 12 .30-13 .30
Tilmelding:  
skoleoguddannelse@randersbib .dk

Sted: Kulturhusets sal 
Varighed: 60 minutter, kl . 9 .00-10 .00
Hvis klassen er interesseret i at del-
tage i en efterfølgende workshop fra 
10 .30-11 .30 med Salina, skrives det 
ved tilmelding .  
Tilmelding:  
Skoleoguddannelse@randersbib .dk





Kom og vær med til en festlig dag, hvor vi 
fejrer forskellighed og retten til at være den, 
man er!

På ’Regnbuelørdagen’ kan man blandt andet 
lave DIY ud fra regnbuetemaer, lave badges 
med pronouns og regnbue-muffins, opleve 
teater-performances, være med til drag-bingo 
og meget andet .  

Vinderne af konkurrencen ’Randers under 
regnbuen’ (læs om den på de næste sider) 
kåres med pomp og pragt klokken 12.

Se det endelige program på randersbib .dk

Sted: Kulturhuset

FEST UNDER REGNBUEN
5. november
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KONKURRENCE
Randers under regnbuen 
(4 .-10 . klasse)

I november afholder Randers Bibliotek festivalen ’Randers under regn-
buen’, hvor vi fejrer diversitet og kærlighed med en masse spændende 
aktiviteter i regnbuens farver .  Du inviteres hermed til at deltage i kon-
kurrencen ’Randers under regnbuen’ . 

Vi vil gerne finde ud af, hvad børn og unge i Randers tænker om køn, 
seksualitet og identitet .

Der bliver kåret en vinder indenfor hver af de fem nævnte kategorier, og 
præmien er et gavekort på biografbilletter for to .  



DE FEM KATEGORIER ER: 

BRUG 
#randersunderregnbuen 

– tag billeder  
af din proces og  

dit produkt .

Send/del dit bidrag til/med 
randersunderregnbuen@gmail .com 

senest den 1. november.
 

Vinderne får direkte besked 
den 5 . november kl . 12 .00 .  

Angiv navn, uddannelsesinstitution og 
klasse i emnefeltet .

1. Serie af pressefotos
Tag en serie af presse-
fotos bestående af tre 
fotos, der illustrerer, 
hvordan du oplever 
køn, identitet og sek-
sualitet . Det skal være 
tydeligt, at dine  
fotos er taget i  
Randers . 

Dine fotos skal være 
ledsaget af en billed-
tekst og en følgetekst 
med overvejelserne om 
billederne (50-100 ord) .

2. Essay
Skriv et essay om, 
hvordan køn, identitet 
og seksualitet spiller 
en rolle i dit liv og din 
hverdag . I dit essay må 
du gerne komme ind 
på hvordan det er at 
være barn og ung i en 
by som Randers . 

I et essay går man på 
opdagelse i et emne  
og undersøger det fra 
flere vinkler . Brug ger-
ne eksempler og be-
skrivelser fra dit eget 
liv . Dit essay må maks . 
være på 500 ord .

3. Eventyr
Skriv et eventyr, hvor 
en LGBTQ+-person har 
hovedrollen . Eventyret 
skal indledes med 
’Der var engang… ’ og 
afsluttes med ’…de le-
vede lykkeligt til deres 
dags ende’ . Eventyret 
skal have en hjem-ude-
hjemme struktur . Even-
tyret må maks . være 
på 500 ord . 

4. Podcast
Lav en podcast på 
højst fem minutter, 
hvor du reflekterer 
over hvordan køn, 
identitet og seksualitet 
har en indvirkning på 
unges liv . 

Der skal være intro- og 
outromusik, og du skal 
være opmærksom på 
at tale meget tydeligt .  

5. Film
Lav en film (varighed 
1-2 minutter), der 
illustrerer de tanker 
eller følelser, der fylder 
i forbindelse med køn, 
identitet og seksualitet . 

Det skal være tydeligt, 
at filmen foregår i 
Randers . 
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