
 1 Læsning / frilæsning: 

www.bib.tellerup.dk. - må bruges til undervisning. Vejle kommune har abonnement  

 

Der er 1500 e-bøger at vælge i mellem. Titlerne er fra flere forskellige forlag og 
enkelt-udgivere.  
 
I BiBzone har vi over 145 e-bøger på primært engelsk og tysk, samt titler på 
svensk og norsk. Alle er oversættelser af de samme titler, så de kan læses både på 
dansk og på de øvrige sprog. 

 

   

eReolen GO  www.ereolengo.dk  - må kun bruges til frilæsning / lystlæsning. Vejle 

kommune har aftale med Vejle Bibliotek.  
   
  

 LæsLøs – Gyldendal      https://laesloes.gyldendal.dk/   kan bruges af alle i perioden 

med nødundervisning.  Egtved, Englyst, Skovager og Smidstrup-Skærup skoler har 
abonnement frem til 31.07.2020  
Her finder du 402 skønlitterære frilæsningsbøger til 0.-6. kl. Alle bøger er indlæst og er med 
justérbar hastighed på oplæsningen.  Adgang med UNI-login.  

 
  

Fagbog – Gyldendal    https://fagbog.gyldendal.dk/     - kan bruges af alle i perioden med 

nødundervisning.  Gårslev, Petersminde-  og Skovagerskolen har abonnement frem til 31.07.2020. 
Indeholder titler fra serierne ”Fagfilur”, ”Første fakta”, ”Faktisk!”, ”De små fagbøger” og  ”De store 
fagbøger”    

        
  

Frilæsning.dk    -  Gyldendal  https://frilaesning.dk/   kan bruges af alle i perioden med 

nødundervisning.  Englyst, Grejsdal, Højen, Kirkebakke-  og Søndermarksskolen har abonnement 
frem til 31.07.2020  

  
  

Superbog – Alinea:    https://www.superbog.dk/   - kan bruges af alle i perioden med 

nødundervisning.  Højen, Petersminde-  og Vejle Midtbyskole har abonnement frem til 31.07.2020.  
Indeholder 380 titler fra forlaget Alineas børnelitteratur.   

  
 

Carlsens forlag -  www.khcarlsen.dk   -  Kun, mens der er nødundervisning.  

Med UNI-login får du gratis adgang til en lang række børne- og ungdomsbøger. Stor tak til alle 
forfattere og illustratorer, der har stillet deres værker til rådighed for dette initiativ, der er opstået 
efter statsministerens historiske tale onsdag aften. 
 
  

BookBites:     https://bookbites.com/…   - her er adgang til 15.000 titler. Det kan bruges af alle i 

perioden med nødundervisning.    
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 2 Læsning / frilæsning: 

Efter den periode kan BookBites bruges som Kommunal Fællessamling til titler, der ikke findes hos 
CFU eller i KFS – eller ikke er disponible. 


