
  

 

 

Bokhylla.no 
Nasjonalbiblioteket har digitalisert alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Bøkene er 

tilgjengelig for brukere med norske IP-adresser. Noen av bøkene kan lastes ned, men de aller 

fleste må leses på nett. 

Eksempel: Roald Dahl – Matilda 

https://www.nb.no/items/8e9d57b9c247d3eb14f4db719e98920c?page=0&searchText= 

 

Nasjonalbiblioteket jobber med at alle skoler/elever skal få tilgang til alt pliktavlevert 

materiale, dvs alt som er utgitt av norske forlag. I dag er ikke dette «allment digitalt 

tilgjenegelig». I søket kan man det står «Begrenset tilgang». Det kommer mer informasjon om 

dette fra nasjonalt nivå etterhvert. 

Billedbokhylla.no 
På nettsiden billedbokhylla.no har Hammerfest bibliotek samlet massevis av gamle 

digitaliserte bildebøker som kan leses hjemmefra. Kanskje finner dere noen glemte skatter fra 

en annen tid? 

Eksempel: Pulverheksa redder tyven / Ingunn Aamodt 

 https://www.nb.no/items/f631118bcd6ca80d35c2c5bb18833044?page=0&searchText= 

 

Nasjonalt lånekort // Digitalt lånekort 
Nasjonalt lånekort kan brukes ved alle landets bibliotek. Kortet er gratis og utstedes av de 

fleste norske bibliotek, også Skjervøy folkebibliotek. Nasjonalt lånekort kan brukes for å få 

tilgang til ulike bibliotektjenester på nett. 

I disse tider med stengte bibliotek jobber Nasjonalbiblioteket med en ordning slik at de som 

ikke har Nasjonalt lånekort skal kunne opprette Digitalt lånekort. https://nb.bib.no/cgi-

bin/m2 

  

Bookbites  

Med Bookbites-appen kan du låne og lese e-bøker fra biblioteket. Alt du trenger er et 

nasjonalt lånekort med pin-kode og en e-postadresse, samt at du er registret inn somlokal 

bruker på Skjervøy folkebibliotek. Første gang du skal bruke appen må du lage deg en egen 

bruker. Følg stegene i appen og kom i gang med e-bøker. 

På Bookbites sin hjemmeside finner du svar på ofte stilte spørsmål. 

Last ned Bookbites-appen for iPhone og iPad 

Last ned Bookbites-appen for Android 

 

Filmbib.no 
På Filmbib kan du se en rekke norske kort- og dokumentarfilmer helt gratis på nett. Alt du 

trenger å gjøre er å logge deg inn på filmbib.no med nasjonalt lånekort og pin-kode! 

 

 

Leseskogen 
Leseskogen er et tiltak for elever på 1. og 2. trinn. På nettsiden leseskogen.no får barna møte 

et univers der skogens dyr både leser og anbefaler bøker. Målet er at barna skal ha positive og 

hyggelige leseopplevelser de første skoleårene. 
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Karanteket.no 

Nordland fylkesbibliotek har samlet mange ulike digitale bibliotekressurser på ett nettsted - 

Oppdateres jevnlig! Her er også linker til andre ressurser som podcast, arrangementer mm. 

Ikke bare bøker. 

 

Kulturtanken.no  -  «Smittefri litteraturformidling» 

Norsk Forfattersentrum og Kulturtanken starter et digitalt formidlingsopplegg av litteratur. 

Initiativet kommer fra forfattere som skulle turnert med Den kulturelle skolesekken. 

Lenker til de tre første videoene finner dere her – med Arne Svingen, Linde Hagerup og Jan 

Tore Noreng : 

https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2020/3/16/starter-digital-litteraturformidling-i-

den-kulturelle-skolesekken 

 
Litteraturhuset hjemme i stua  
Når korona-smittefaren tvinger oss alle hjem i egen stue, følger Litteraturhuset etter, i digital versjon. 

I tida som kommer vil de lage samtaler med utvalgte forfattere, spesialskrevne foredrag, lesestunder 

for barna, diktlesninger og andre kulturopplevelser, alt filmet hjemmefra og delt åpent på nett. 

Videoene lagres slik at de som ikke hadde anledning akkurat da kan se på når det passer, så mange 

ganger de vil. http://litteraturhuset.no/arrangement/hjem-i-stua/ 

 

Faktisk.no 

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av 

samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. 

De har laget en egen temaside knyttet til hjemmeundervisning og arbeid med kildebevissthet 

på nett. Her har de lagt ut oppgave tilpasset hjemmeundervisning. I tillegg til gode ressurser 

du kan bruke i undervisningen 

 https://tenk.faktisk.no/Temaer/korona?fbclid=IwAR3hhmH4K-

KHH1XkWB2bw9jw3FaCyTvBvzxdFEO5YRtv-abiNG0RpMfKfAk 

Denne ressursen passer til ungdomstrinn. 

 

Idunn.no 
Ønsker du litt faglig påfyll? På nettsiden Idunn kan du lese massevis av artikler og bokkapitler 

innen en rekke fagområder. Alt innhold er kvalitetssikret. Idunn har gjort alt innholdet åpent 

tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. 

 

Bokselskap.no 
På nettsiden bokselskap.no kan du lese norske klassikere helt gratis. Her finner du romaner, 

dagbøker, dikt, brev og noveller for å nevne noen få sjangre. Du velger selv om du vil lese på 

nett, eller om du vil laste ned tilpassede filformater til mobil eller nettbrett. 

 

Elektroniske publikasjoner – epub.no 
Samleside med norske e-bøker fra forskjellige kilder. 

 

Project Gutenberg 
Les e-bøker på flere språk, eller hør lydbøker. 

 

Verdensbiblioteket.no 
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Ønsker du deg e-bøker og e-lydbøker på andre språk enn norsk? 

Verdensbiblioteket tilbyr bøker på flere av de store minoritetsspråkene i Norge, og du kan 

strømme så mye du vil. Les mer om Verdensbiblioteket og lag deg en bruker. 

  

Tema Morsmål 
Tema Morsmål er nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Formålet 

med nettsiden er å samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i 

barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Siden tilbyr også 

ressurser og informasjonsmateriell på morsmål for minoritetsspråklige foresatte. 

 

Skolekassa 
En elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger med 

rett til opplæring etter opplæringsloven. Målgruppen for Skolekassa er elever med kort botid i 

Norge og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge av ulik 

alder, bakgrunn, språk og erfaring. 

 

Lesetips fra Norsk Barnebokinstitutt 
Det er mange som vurderer og anbefaler barne- og ungdomsbøker til publikum, lærere og 

litteraturformidlere. Her har Norsk Barnebokinstitutt samlet noen lenker og ressurser for de 

som leter etter kvalitetslitteratur for barn og ungdom. 

 

Ny, gratis Brillebjørn-lydbok om å være hjemme på grunn av COVID-19 
Brillebjørn-forfatter Ida Jackson har skrevet bok om å være hjemme fra barnehagen selv om 

man ikke er syk. I COVID-19-tider og i solidaritetens navn deler hun den gratis via sine 

hjemmesider. 

  

BrettBoka 
BrettBoka er en plattform for digitale lærebøker til bruk i utdanning og opplæring/kurs. 

Tjenesten benyttes av skoler, bedrifter, privatister, studenter og andre. Alle de store norske 

lærebokforlagene, samt mange av de mindre, tilbyr i dag sine lærebøker gjennom BrettBoka. 

Fri tilgang grunnet coronavirus: Logg inn og velg bok fra katalogen, oppgi kampanjekode 

"corona20". 

  

Aftenposten Junior 
Aftenpostens egen avis for barn, Aftenposten Junior, er nå åpnet for alle. 

 

Du bestemmer 
Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner 

du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver. 

  

NRK Skole 
Gratis klipparkiv for bruk i undervisning. Organisert etter læreplanene. 

 

 

 

Trenger dere hjelp til å finne noe dere ønsker - ta kontakt!  

Ta kontakt på e-post: bibliotek@skjervoy.kommune.no 
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