
 

 

Vejle Bibliotekerne, april 2022 

Invitation til Stormester i oplæsning 2023 

Oplæsningsdyst med fokus på læseglæde – for 5. klasser 
Kære skoler 

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i konkurrencen Stormester i oplæsning for 5. klasser. Konkurrencen er for skoler i Vejle 

Kommune. Formålet med konkurrencen er at sætte fokus på læsning og litteratur. Deltagelse i konkurrencen er en oplagt 

mulighed for at få inspiration til gode læseoplevelser, træne højtlæsning og fejre glæden ved læsning. 

Startrunde på skolen februar/marts 2023. Hvem er klassens bedste oplæser? 

Stormester i oplæsning skydes i gang med en startrunde på skolen, hvor klassens bedste oplæser fra skolens 5. klasse(r) 

findes.  

Eleverne vælger hver en roman til oplæsning. Romanen skal være skrevet for børn i 10-13 års alderen, og den skal være 

skrevet på dansk. Når bogen er læst, vælger eleven det afsnit fra bogen, han vil læse højt. Oplæsningen af det valgte afsnit 

skal øves igennem, og der skal laves en præsentation af romanen. Oplæsningen må tage ca. 3 minutter inkl. præsentation af 

bogen (som max. må tage 1 minut).  

Ved konkurrencen bliver oplæseren bedømt på: tekstforståelse, stemmebrug, udtale, tempo og kontakt med publikum – se 

vedhæftede Bedømmelseskriterier. 

I står selv for at organisere startrunden på skolen, og I kan udvælge den bedste oplæser på den måde, som passer godt til 

jeres 5. klasse(r).  

Hver skole kan kun sende én deltager videre til slutrunden i Stormester i oplæsning på Vejle Bibliotek, så selvom flere 5. 

klasser fra din skole deltager i startrunden på skolen, kan jeres skole kun få én oplæser med i slutrunden på Vejle Bibliotek. 

Konkurrencen på skolen skal være afholdt inden den 10. marts 2023. 

 

Slutrunde med oplæsning og underholdning den 24. marts 2023 på Vejle Bibliotek 

Vejle Bibliotekerne samler de udvalgte oplæsere fra de deltagende skoler til en slutrunde i salen på Vejle Bibliotek den 24. 

marts. Der kan max deltage 8 oplæsere i slutrunden. 

Et dommerpanel bestående af danskkonsulent Nicolina Binzer og børnebibliotek Katrine Bjærge Skøtt kårer 5. klassernes 

Stormesteren i oplæsning 2023. Oplæserne deltager med den samme bog som til startrunden, og der er igen 3 minutter til 

præsentation og oplæsning. Dommerne benytter de vedhæftede Bedømmelseskriterier til at finde en vinder.  

Vinderoplæserens præmie ved slutrunden er kagemand til klassen og 1000 kr. til klassekassen. 

Slutrunden på Vejle Bibliotek bliver afholdt fra kl. 11 til ca. 12:30. Hele klassen er velkommen til at deltage som tilskuere. 

Mens dommerne voterer er der underholdning. Slutrunden tager ca. 1 ½ time.  

 
Valg af tekststykke. Et godt tekststykke er et som eleven selv godt kan lide, men som også appellerer til et bredere publikum. Vælg et godt afrundet afsnit. 

Prøv hvordan det er at læse afsnittet op – og tag tid på det. Vælg et tekststykke uden for mange personer og for megen direkte tale. 

 

Hvad lægger dommerne vægt på ved slutrunden? 

Det er en konkurrence, hvor den rolige og indlevende oplæsning bliver vurderet højere end den udenadlærte og meget dramatiserede oplæsning. Det er 

vigtigt, at oplæseren ved, hvad der går forud for det afsnit, der læses op, så handlingen kan præsenteres for publikum.  

 

Husk: Tab og vind med samme sind. Uanset om man ender som 5. klassernes Stormester i Oplæsning eller ej, så er det mega sejt og lærerigt at stille sig op 

og læse højt for en fyldt sal. 

 

Der er tilmeldingsfrist 1. december. 2022. I skal tilmelde jer hos Vejle Bibliotekerne, Kate Bech klb@vejlebib.dk 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Vejle Bibliotekerne 

Laura, Nicolina, Katrine og Kate 

mailto:klb@vejlebib.dk

