
Kend Dit Land – Turbeskrivelser 

 

 
 

 

 

Kend Dit Land – 10 ture rundt i Danmark 

 

Hvilke ture kan du vælge? 

I det følgende præsenterer vi 10 konkrete ture, hvor 4. klasseelever kan lære deres 

land bedre at kende. Eleverne kører tværs over landet, og på deres vej oplever de 

naturen, kulturen og historien. Formålet med turene er, at børnene kommer på en 

minidannelsesrejse, hvor de oplever sider af Danmark, som de ikke kender fra 

deres hverdag. 

 

Fem ture bevæger sig fra Sjælland mod vest med femforskellige slutdestinationer. 

Fire ture bevæger sig fra Jylland og Fyn mod hovedstaden med fire forskellige 

startdestinationer (en fra Nordjylland, en fra Midtjylland, en fra Østjylland og en 

fra Sønderjylland). En tur bevæger sig fra Sjælland over Lolland og Fyn. 

 

Hver dagstur vil vare ca. 5-6 timer i tidsrummet kl. 8-16 (inkl. transport). En 

dagstur rummer to-tre besøg og den samlede tur fire-seks besøg. Udgangspunktet 

for turene er, at de foregår med bus, der følger eleverne. Der vil være en forholdsvis 

lang transporttid i begyndelsen og i slutningen af turen, hvor eleverne skal 

henholdsvis frem og tilbage fra egen skole. Første besøgssted ligger således 

forholdsvist langt fra startdestinationen ud fra en betragtning om, at eleverne skal 

have oplevelser og viden om de dele af Danmark, der ligger uden for deres nære 

oplevelsessfære.  

 

Besøgsstederne er valgt ud fra kriterier om væsentlighed i forhold til national og 

regional betydning samt variation og oplevelsestilbud, således at natur, kultur og 

historie er repræsenteret. Det er desuden tilstræbt, at de fire ministerområder 

(Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og 

Børne- og Socialministeriet), der står bag initiativet Kend Dit Land, er 

repræsenteret.   

 

Turene er målrettet 4. klassetrin med hensyn til form og indhold. Den samlede tur 

vil blive en kombination af tilrettelagte forløb og selvaktiverende formidling, hvor 

lærer og elever selv besøger og oplever lokaliteterne. Der er lagt op til stor 

metodefrihed for lærerne i forbindelse med turene, sådan at der fx kan indtænkes 

længere undervisningsforløb og aktivering af elever ved, at eleverne skal lave et 

formidlingsprodukt i forbindelse med turene eller lignende. Fleksibiliteten 

omfatter også, at det er muligt for de deltagende skoler at springe et eller flere af 

de indarbejdede besøgsmål over, der indgår i turene. Ligeledes er det muligt lokalt 

at bestemme sig til at udvide turene fra to til tre dage. På flere af besøgsstederne 

vil det også være muligt at vælge enten et besøg på egen hånd eller et tilrettelagt 

undervisningsforløb med en formidler. 

 

Mange af de museer, der er valgt ud som besøgssteder har et bredt udvalg af 

aktiviteter og oplevelser for børnene. Der er altså ikke tale om traditionelle 

museumsbesøg, men derimod besøg, der aktiverer børnene gennem sanser, krop og 

bevægelse på forskellig vis. Mange af disse aktiviteter foregår desuden i det fri og 

kombinerer naturoplevelser med læring. Turene skal betragtes som en skitse, hvor 
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der vil være mulighed for at tematisere de forskellige besøg yderligere. Da der er 

tale om meget forskellige besøgssteder, kan der være forskellige lokale forhold, der 

gør sig gældende for bookning af de enkelte besøg, fx kapacitet eller begrænsninger 

i forhold til tidspunkter for besøget.  

 

Det er den enkelte kommune og dens skole(-r), der er turarrangør, og det er vigtigt, 

at de enkelte besøgssteder bliver kontaktet tidligt - og senest den 1. juli - med 

hensyn til booking af de enkelte besøg. 

 

Som et supplement til turene vil der blive udarbejdet forslag til forskellige 

aktiviteter i bussen, som lærer og eleverne kan benytte sig af. Ligeledes vil der 

blive udarbejdet et digitalt materiale til eleverne med opgaver/quizzer og spil. 

 

De angivne estimater på rejsetid mellem de forskellige besøgssteder er baseret på 

transport med almindelig bil via krak, og der må påregnes øget rejsetid med bus, 

ligesom lokale forhold kan gøre, at rejsetiden bliver længere. 

 

I flere tilfælde kan de enkelte besøgssteder besøges på egen hånd uden et 

tilrettelagt undervisningsforløb. Dette er i flere tilfælde gratis, men nærmere 

informationer om priser og åbningstider vil skulle afklares i dialog mellem 

kommunerne/skolerne og besøgsstederne. 

 

 

Tur 1 (Sjælland- Nordjylland) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Energimuseet – Natur og teknologi 

Hjemmeside: www.energimuseet.dk 

Adresse: Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb)  

Pris: 700 kr. pr. klasse 

Tema: Energimuseet er et statsanerkendt museum, som ligger i naturskønne 

omgivelser ved Gudenåcentralen og Tange Sø i Midtjylland. Museet har fokus på 

natur, energi og grøn omstilling, og i undervisningsforløbene inddrages omgivelser 

i fortællingen om fysik, teknik og kulturhistorie. 

Booking: undervisning@energimuseet.dk og tlf. 86 68 42 11 

Transport i bus til næste destination: 1 t 25 min. (94,4 km) 

  

Besøgssted 2: Limfjordsmuseet og Fr. VII’ Kanal – Samspil mellem 

menneske og natur 

Hjemmeside: www.limfjordsmuseet.dk 

Adresse: Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 750 kr. pr. klasse 

Tema: Kulturhistorie og natur. Samspillet mellem mennesker og naturen. Museets 

skoletjeneste åbner Limfjordsverdenen op for eleverne og kombinerer fag som 

http://www.energimuseet.dk/
mailto:undervisning@energimuseet.dk
http://www.limfjordsmuseet.dk/
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biologi, natur/teknologi, science, historie og madkundskab med en god dosis humor, 

masser af fortællinger og muligheden for at få fjorden helt op under neglene.  

Booking: Kontaktperson Andreas Lynnerup, akl@limfjordsmuseet.dk, tlf. 

98671805.    

Transport til næste destination: 26 min. (25,7 km) 

 

Besøgssted 3: Svinkløv/Fosdalen (Naturcenter) – Natur der former 

landskabet 

Adresse: Fosdalvej 69, 9460 Brovst 

Hjemmeside: www.naturcenterfosdalen.dk 

Besøg: Fra 3 timer (tilrettelagt forløb og overnatning på naturcenter eller i 

shelter) ved naturområderne i Hanherred (på egen hånd eller med formidler) 

Pris: 1000 kr. pr. klasse   

Tema: Intet sted ses effekten af afsmeltningen af isen efter sidste istid mere 

tydeligt end i det nordligste Jylland. Isen smelter, havet stiger, og landet stiger når 

trykket fra isen forsvinder. Man kan se resultatet med de flade sletter ud mod 

havet og de meget stejle skrænter, hvortil havet nåede. Man kan også se effekten 

af vindens beskyttelse af planter eller ej. I landskabet kan man også opleve, 

hvordan bønderne tidligere kunne overleve i et dynamisk og til tider barskt 

landskab. Man kan parallelisere til de stigende have i nutiden. Overnatning på 

naturcenter med naturskole. Der er 29 sovepladser på naturcentret.    

Booking: For forløb og overnatning kontakt naturvejleder Svend Møller Nielsen, 

smn@jammerbugt.dk 

Transport til næste destination: 38 min. (41 km) 

 

Besøgssted 4: Kunsten i Aalborg – Det kreative blik 

Hjemmeside: www.kunsten.dk 

Adresse: Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 700 kr. pr. klasse    

Tema: Kunst og kreativitet. Kunsten tilbyder et anderledes og inddragende 

dialogbaseret læringsforløb på 1,5 time i forbindelse med særudstillinger og 

samlingsudstillinger. Kunstens formidler tager jer med rundt i udstillingssalene, 

og den 1,5 time bliver et mix af dialoger, øvelser og små praktisk-kreative opgaver, 

hvor elevernes fantasi og kreativitet sættes i spil.  

Booking: Man kan booke forløb og læse mere her 

www.kunsten.dk/da/indhold/dialogbaseret-laeringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-

kreative-opgaver-5451 . Herefter skal man klikke på ’Grundskole’, herefter vælge 

’Dialogbaseret forløb på 1,5 time’, og herefter skrive ’Det Kreative Blik’.  

For yderligere spørgsmål kan man kontakte Peter Juul,pjj@kunsten.dk   

Transport til næste destination: 8 min. (5,6 km) 

 

Besøgssted 5: Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje Museum – 

Fra oldtid til vikingetid 

Hjemmeside: www.nordmus.dk/lindholm-hoje-museet 

Adresse: Vendilavej 11, 9400 Nørresundby  

Besøg: 2 timer (guidet tur med formidler fra Nordjyllands Historiske Museum) 

mailto:akl@limfjordsmuseet.dk
http://www.naturcenterfosdalen.dk/
mailto:smn@jammerbugt.dk
http://www.kunsten.dk/
http://www.kunsten.dk/da/indhold/dialogbaseret-laeringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-kreative-opgaver-5451
http://www.kunsten.dk/da/indhold/dialogbaseret-laeringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-kreative-opgaver-5451
mailto:pjj@kunsten.dk
http://www.nordmus.dk/lindholm-hoje-museet
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Pris: 1000 kr. pr. klasse    

Tema: ’Fra oldtid til vikingetid - Gravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks 

smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Flere hundrede 

stensætninger markerer brandgravene. Fra toppen af bakken er der en formidabel 

udsigt over Limfjorden, der allerede i oldtiden var af stor betydning. Inde på 

museet kan man opleve en udstilling om vikingernes liv på Lindholm Høje og en 

udstilling om oldtiden i Limfjordslandet. 

Booking: Kontaktperson er butiksansvarlig Lotte Hovmøller Christensen, tlf. 99 

31 74 40, lotte.christensen@aalborg.dk 

Transport til næste destination: retur til egen skole (3 t 55 min. til Kbh.) 

 

 

Tur 2 (Sjælland- Nordvestjylland) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Østfyns Museer, Nyborg Slot – Konge og middelalder 

Hjemmeside: www.nyborgslot.dk 

Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg  

Besøg: 1 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: Gratis for skoler i dette pilotprojekt 

Tema: Konge og middelalder. Danmarks ældst bevarede kongeslot fra 

middelalderen. Rammen om Danehoffet og hovedstad i riget under Christian III. 

Her fortælles historien om Nyborg Slot som mødested for det danske parlament – 

middelalderens Christiansborg, hvor landets første grundlov blev underskrevet i 

1282 – til Reformationshovedstaden og Danmarksporten, stedet som alle, der rejser 

på tværs af landet fra øst til vest, skal igennem fra middelalderen til i dag. Netop 

nu er kongens borg ved at blive restaureret og genskabt. Forløbet indeholder en 

guidet tur og giver eleverne mulighed for at prøve en kastemaskine ved søen.  

Booking: Kontaktperson er museumsinspektør Nicolai Knudsen,  

nin@ostfynsmuseer.dk, tlf. 65 31 02 07 og Janus Møller Jensen, 

jmj@ostfynsmuseer.dk, tlf. 65 31 02 07   

Transport til næste destination: 2 t. 20 min. (230,6 km) 

 

Besøgssted 2: Vikingecenteret Fyrkat - Vikingeliv 

Hjemmeside: www.nordmus.dk/vikingecenter-fyrkat 

Adresse: Fyrkatvej 37 B, 9500 Hobro 

Besøg: 2,5 timer (tilrettelagt forløb)  

Pris: 1000 kr. pr. klasse  

Tema: Fyrkat er en ringborg fra vikingetiden, af samme type som de fem andre 

trelleborge og beliggende i det nordlige Jylland nær Hobro. I dag markeres 

ringborgen af en rekonstrueret jordvold. Fyrkat havde en indre diameter på 120 m 

og indeholdt 16 langhuse. En rekonstruktion af et af husene kan ses ved borgen. I 

umiddelbar nærhed af Fyrkat kan man også opleve livet på en vikingegård, der 

består af ni rekonstruerede huse, der tilsammen udgør en stormandsgård, som 

man kender den fra Harald Blåtands tid med både beboelseshuse og værksteder.  

mailto:lotte.christensen@aalborg.dk
http://www.nyborgslot.dk/
mailto:nin@ostfynsmuseer.dk
mailto:jmj@ostfynsmuseer.dk
http://www.nordmus.dk/vikingecenter-fyrkat
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Booking: Kontaktperson museumsinspektør Anne Mette Gielsager, tlf. 99 82 41 

75, anne.mette.gielsager@aalborg.dk 

Transport til næste destination: 1 t. 13 min. (84,5 km) 

 

Besøgssted 3: Thorupstrand – Fiskeri ved Skagerak  

Hjemmeside: www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk og www.havbaade.dk/fiskeriet/  

Adresse: Thorup Strandvej 329, 9690 Fjerritslev 

Besøg: 2 timer (på egen hånd eller som tilrettelagt forløb)         

Pris: 3000 kr. pr. klasse + moms, inkl. fisk og undervisning ved fiskere    

Tema: Fisk fra Thorupstrand landes samme dag, som de er fanget og udgør 

således en rigtig god læring om friske råvarer, hvordan fiskene fanges, bringes i 

land, forarbejdes osv. De friske fisk hentes hos fiskerne, der kan fortælle historien 

omkring deres arbejde, og hvad det kræver at være fisker. Børnene fileterer fiskene  

i samarbejde med fisker, forældre eller lærer som har prøvet det før. Børnene 

besøger et fileteringsrum (forarbejdningsrum), laver evt. bålmad med fisk og 

passende tilbehør.  

Booking: Kontaktperson Kirsten Monrad Hansen fra Han Herred Havbåde, 

pipsen@havbaade.dk. Forløbene på egen hånd skal arrangeres med særligt hensyn 

til vejret, da fiskermiljøet er mest synligt i godt vejr. På grund af risikoen for 

dårligt vejr anbefales oktober måned derfor ikke. De tilrettelagte forløb sikres dog 

et læringsudbytte trods dårligt vejr, da undervisningen kan finde sted i fiskernes 

lokaler. Der findes mange gode artikler og film på www.havbaade.dk/fiskeriet/  

Transport til næste destination: 1 t. 12 min. (82,6 km) + 20 min. færgeoverfart 

 

Besøgssted 4: Livø – Ø med de fleste danske naturtyper  

Hjemmeside: www.livo.dk 

Adresse: Skippervej 10, Livø, 9681 Ranum 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb)     

Pris: 1250 kr. + der kan købes en sandwich med ingredienser fra Livøs naturliv til 

65 kr.    

Tema: Livø ligger i Limfjorden, og her kan man her finde de fleste danske 

naturtyper samlet på 3 km2. Her var fra 1911-1961 en anstalt for ”moralsk 

åndsvage” mænd. Efter nedlæggelsen af anstalten har øen været brugt til 

lejrskoler samt natur- og fritidsformål. I dag ejes øen af Miljø- og 

Fødevareministeriet, og der er ni fastboende, der sørger for driften af øens 

økologiske landbrug, sejlads og skovdrift samt driften af Livø Feriecenter.   

Booking: Kontakt landmandskone Bente Kjærgaard, beqk@nst.dk for forløb. For 

køb af sandwich og anden forplejning kontakt Livø Feriecenter på livo@livo.dk . 

Der sejler færge til øen flere gange om dagen frem til den 21. oktober. Bestilling af 

plads på færgeoverfart sker på www.miniline.dk 

Transport til næste destination: 20 min. færgeoverfart + 1 t. 36 min. (83 km) 

 

Besøgssted 5: Kunsten i Aalborg– Det kreative blik 

Hjemmeside: www.kunsten.dk 

Adresse: Kong Christians Alle 50, 9000 Aalborg 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 700 kr. pr. klasse    

mailto:anne.mette.gielsager@aalborg.dk
http://www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk/
http://www.havbaade.dk/fiskeriet/
mailto:pipsen@havbaade.dk
http://www.havbaade.dk/fiskeriet/
http://www.livo.dk/
mailto:beqk@nst.dk
mailto:livo@livo.dk
http://www.miniline.dk/
http://www.kunsten.dk/
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Tema: Kunst og kreativitet. Kunsten tilbyder et anderledes og inddragende 

dialogbaseret læringsforløb på 1,5 time i forbindelse med særudstillinger og 

samlingsudstillinger. Kunstens formidler tager jer med rundt i udstillingssalene, 

og den 1,5 time bliver et mix af dialoger, øvelser og små praktisk-kreative opgaver, 

hvor elevernes fantasi og kreativitet sættes i spil.  

Booking: Man kan booke forløb og læse mere 

påwww.kunsten.dk/da/indhold/dialogbaseret-laeringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-

kreative-opgaver-5451 . Herefter skal man klikke på ’Grundskole’, herefter vælge 

’Dialogbaseret forløb på 1,5 time’, og herefter skrive ’Det Kreative Blik’.  

For yderligere spørgsmål kan man kontakte Peter Juul, pjj@kunsten.dk   

Transport til næste destination: retur til egen skole (3 t. 57 min. til Kbh.) 

 

 

Tur 3 (Sjælland – Midtjylland) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Svendborg Museum, Forsorgsmuseet – Børnenes 

socialhistorie 

Hjemmeside: www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet 

Adresse: Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb) 

Pris: 800 kr. pr. klasse 

Tema: I Nordens bedst bevarede fattiggård får eleverne et autentisk og 

tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, 

der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden, og hvilke konsekvenser det havde 

at modtage hjælpen. Der er forskellige undervisningsforløb og materialer målrettet 

mellemtrinet, der aktiverer børnene og giver en indsigt i livet og hverdagen på 

fattiggårde og børnehjem i 1800- og 1900-tallet.  

Booking: Kontaktperson Jeppe Wichmann Rasmussen, jwr@svendborgmuseum.dk 

eller tlf. 62 17 68 23 

Transport til næste destination: 2 t. og 17 min. (213 km) 

 

Besøgssted 2: Skjern Å (pitstop) – Et blik på naturen  

Adresse: Udsigtstårn på rasteplads mellem Lønborg og Skjern mod Herning, tæt 

ved Lønborgvej 15, 6900 Skjern.   

Besøg: ½ time med mulighed for at nyde udsigten ud over Skjern Å. Tårnet er 

handicapvenligt.   

Pris: Det er gratis  

Tema: Udsigt over Skjern Å 

Booking: Det er ikke nødvendigt 

Transport til næste destination: 16 min (17,3 km) 

 

Besøgssted 3: Ringkøbing Skjern Museum, Bork Vikingehavn – 

Vikingetiden på egen krop 

Hjemmeside: www.levendehistorie.dk/Forside-2 

Adresse: Vikingevej 7, 6893 Hemmet  

http://www.kunsten.dk/da/indhold/dialogbaseret-laeringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-kreative-opgaver-5451
http://www.kunsten.dk/da/indhold/dialogbaseret-laeringsforloeb-15-time-inkl-praktisk-kreative-opgaver-5451
mailto:pjj@kunsten.dk
http://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet
mailto:jwr@svendborgmuseum.dk
http://www.levendehistorie.dk/Forside-2
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Besøg: 1,5 time (på egen hånd eller som tilrettelagt besøg) 

Pris: 800 kr. pr. klasse for tilrettelagt forløb. For forløb på egen hånd er det gratis 

Tema: På Bork Vikingehavn kan børnene opleve vikingetiden på egen krop. De 

kan sejle med små vikingeskibe i voldgraven, klæde sig ud i vikingetøj, spille 

vikingernes spil og prøve kræfter på vikingelegepladsen. Børnene kan gå rundt i de 

rekonstruerede langhuse og se, hvordan vikingerne boede og arbejdede med 

forskellige håndværk. I højsæsonen er der ekstra levendegørelse og levende 

historie, der aktiver alle sanserne, og børnene kan prøve forskellige aktiviteter. I 

de rolige perioder er der mulighed for at fordybe sig i håndværk og studere 

detaljerne i vikingehusene. 

Booking: For booking og mere information om museet kan René Knudsen 

kontaktes på rk@levendehistorie.dk og tlf. 50 59 06 14.  

Transport til næste destination: 14 min. (11,3 km) 

 

Besøgssted 4: Tipperne 

Hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tipperne 

Adresse: Tippervej 6, 6830 Nørre Nebel 

Besøg: 2 timer (på egen hånd) 

Pris: Det er gratis at besøge området 

Tema: Tipperne ved Ringkøbing Fjord er det vigtigste statsejede fuglereservat i 

Danmark, og det blev fredet allerede i 1898. Tipperne er et af de vigtigste 

yngleområder i Danmark for blandt andet brushane og almindelig ryle.  Derudover 

er Tipperne sammen med de lavvandede grunde omkring halvøen rasteplads for 

mange hundrede tusinde engfugle, rovfugle, vadefugle, ænder og gæs. Tipperne er 

udpeget som et internationalt vigtigt område for vandfugle i henhold til 

Ramsarkonventionen og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Siden 1928 er Tippernes 

ynglefugle blevet optalt hvert år. En tilsvarende lang optællingsperiode findes kun 

få steder i Europa. Besøget giver mulighed for gå op i fugletårnet ved Tipperhuset 

og følge den markerede trampesti ud til fugleskjulet mod vest. Tårnet er bygget i 

2017 og erstatter et gammelt fugletårn ved Fahl, som oprindeligt blev anvendt som 

udkigspost af tyskerne under 2. verdenskrig. Der kan spises madpakker i 

Tipperhuset. Der er en tre km lang grusvej ind til Tipperhuset. 

Booking: Det er gratis at besøge området, og man behøver ikke at melde sin 

ankomst på forhånd. I perioden fra 1. august til 31. oktober må adgang til området 

dog kun finde sted i tidsrummet kl. 9.30-15.30. Det skal foregå ved at køre i bus ad 

den tre km lange grusvej ind til Tipperhuset, hvor der højst må køres 20 km i 

timen. Det anbefales, at man inden besøg orienterer sig på den oplyste hjemmeside 

for nærmere information om opholdsregler og for evt. ændringer af åbningstider.   

Transport til næste destination: 29 min. (26,2 km)   

 

Besøgssted 5: Ringkøbing Skjern Museum, Abelines Gaard – Mad på 

klitgården     

Hjemmeside: www.levendehistorie.dk/Forside-3 

Adresse: Sdr. Klitvej 87, Haurvig, 6960 Hvide Sande   

Besøg: 1 time (på egen hånd eller som tilrettelagt forløb) 

Pris: 800 kr. pr. klasse for tilrettelagt forløb. På egen hånd er besøget gratis  

mailto:rk@levendehistorie.dk
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tipperne
http://www.levendehistorie.dk/Forside-3
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Tema: Abelines Gaard er en vestjysk klitgård, hvor den komplekse 

blandingsøkonomi herskede. Her levede man ikke kun af landbrug, men også af 

fiskeri, kvæghold, havebrug, fårehold og af strandinger. Det betød, at beboerne på 

en klitgård havde en meget varieret kost. Vi ser på fangstredskaber, fiskenet og 

ruser, stalden, den gamle klithave med diger, klitterne hvor fårene gik. Vi kigger 

rundt i det gamle køkken med det dengang helt nye støbejernskomfur, der 

muliggjorde nyskabelser i de danske madvaner. 

Booking: Kontakt sker på ag@levendehistorie.dk og tlf. 97 31 51 27 / 20 82 48 94 

(Lasse Justesen) 

Transport til næste destination: 1 t. og 20 min. (86,2 km) 

 

Besøgssted 6: Søby Brunkulslejer – Naturen som ressource 

Hjemmeside: www.brunkulsmuseum.dk og 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/soeby-

brunkulslejer/sevaerdigheder/ 

Adresse: Brunkulsvej 29, 7400 Herning 

Besøg: 2 timer (egen hånd eller som tilrettelagt forløb)  

Pris: 500 kr. pr. klasse 

Tema: Brunkulslejerne er skabt af menneskets behov for energi under 2. 

verdenskrig, hvor danskerne ikke kunne importere olie og stenkul, og derfor  

anvendte brunkul som energikilde. Søby Brunkulslejer blev en arbejdsplads med 

3.500 ansatte og en boplads med cirka 3.000 beboere. Efter gravningen blev der 

efterladt golde og naturfjendtlige miljøer. Hvad sker der, og hvor lang tid tager det, 

før landskabet igen får liv, og naturen genindvandrer? Tilsvarende kan ses overalt 

i verden, men her altså i 1:1 og i en dansk kontekst. Der er mulighed for 

overnatning i shelters.   

Booking: Kontaktperson Jan Svendsen, tlf. 20 66 95 56 og post@dialogforum.dk 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 2 t. 59 min. til 

København) 

 

 

Tur 4 (Sjælland – Østjylland) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1a: Vejle Ådal - Naturskole 

Hjemmeside:  

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/naturskoler-i-

vejle-aadal-og-ved-horsens-fjord/ 

Adresse: ved Egtvedpigens grav, Egtved Holt 12, 6040 Egtved  

Besøg: 1-3 timer (tilrettelagte forløb). 

Pris: 600 kr. i timen pr. klasse for tilrettelagte forløb  

Tema: Vejle Ådal, der er den største af områdets tunneldale, byder på fantastiske 

naturoplevelser og kulturhistoriske højdepunkter. Naturskolen tilbyder 

tilrettelagte forløb à  en til tre timers varighed. 

1) ’Fra istid til krigstid’ – her besøger vi Randbøl Hede.  

2) ’Da Danmark blev til’ – vi besøger toppen af Runkenbjerg.  

mailto:ag@levendehistorie.dk
http://www.brunkulsmuseum.dk/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/soeby-brunkulslejer/sevaerdigheder/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/soeby-brunkulslejer/sevaerdigheder/
mailto:post@dialogforum.dk
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/naturskoler-i-vejle-aadal-og-ved-horsens-fjord/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/syddanmark/naturskoler-i-vejle-aadal-og-ved-horsens-fjord/
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3 )’Harald Blåtands prestigeprojekter” – her besøger vi Ravningbroen. 

Booking: For forløb kontakt naturvejleder Helle Thuesen, hethu@nst.dk 

Transport til næste destination 2: 1 t. 31 min. (134,6 km)    

 

Besøgssted 1b: Vejle Ådal – selvtilrettelagte forløb 

Hjemmeside: 

www.okolariet.dk/media/345467/bindeballeinfotavle_juni_2016_1_lav.pdf 

Adresse: ved Egtvedpigens grav, Egtved Holt 12, 6040 Egtved  

Besøg: Fra 2 timer (på egen hånd) 

Pris: Det er gratis at færdes i området  

Tema: Vejle Ådal, der er den største af områdets tunneldale, byder på fantastiske 

naturoplevelser og kulturhistoriske højdepunkter. På to timer kan der på egen 

hånd fx gennemføres en af to ture: Under temaet ’natur og kultur i ådalen’ kan 

man vandre til Egtvedpigens grav, derefter besøge Tørskind Grusgrav for at slutte 

af på toppen af Runkenbjerg, hvor der er en fantastisk udsigt over ådalen. Som en 

’tur gennem tiden’ kan man også besøge Egtvedpigens bronzealdergrav, derefter 

Ravningbroen fra vikingetiden for at slutte ved Bindeballe købmandsgård.  

Booking: Vejle Ådal er offentligt tilgængeligt, så længe man overholder de regler 

om færdsel, der gælder.  For selvtilrettelagte forløb er det dog en god ide på 

forhånd at anmelde sit besøg på de statslige arealer (Randbøl Hede, Kirstinelyst, 

Frederikshåb Plantage, Ravningbroen og Runkenbjerg). På den måde kan man 

blive opmærksom på, om der er andre store arrangementer på samme sted i det 

pågældende tidsrum. Det gør man på www.udinaturen.dk Her kan man også booke 

shelterplads. Man kan også orientere sig om naturområderne på  

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-

frederikshaab-plantage/ 

For mere information kan man kontakte Vejle Kommunes Natur- og Friluftsliv på 

naturfriluftsliv@vejle.dk , tlf.76 81 24 84 

Transport til næste destination 2: 1 t. 31 min. (134,6 km) 

  

Besøgssted 2: Det Grønne Museum – Jagten, skoven, landbruget og maden 

Hjemmeside: www.detgrønnemuseum.dk 

Adresse: Randersvej 4, 8963 Auning 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb eller på egen hånd) 

Pris: 700 kr. pr. klasse 

Tema: På Det Grønne Museum kan du opleve jagten, skoven, landbruget og maden 

- for første gang samlet i ét museum beliggende i det grønne mellem marker og 

skov på Djursland. Oplevelse, fordybelse, aktivitet, læring og dannelse finder sted 

både inde og ude. Udstillinger og indendørsfaciliteter, hvor der kan arbejdes, 

sanses og eksperimenteres spiller aktivt sammen med praksisnære oplevelser ude 

både i skov, mark, ved husdyrene og i nyttehaven.  Temaerne i de tilrettelagte 

forløb vil variere alt efter hvilken måned, I kommer på besøg.  I august er 

temaerne ”Kornhøst og tærskning” og ”Husdyret og dets nytteværdi; fx Ko og smør, 

Får og uld eller Høns og æg”. I september er temaerne ”Fra tømmer til gavntræ - 

sav med langsave og afbark stammen” og ”Menneske lav ild – at mestre ilden”. I 

oktober er temaet: ”Besøg naturværkstedet og skyd med bue og pil”. 

mailto:hethu@nst.dk
http://www.okolariet.dk/media/345467/bindeballeinfotavle_juni_2016_1_lav.pdf
http://www.udinaturen.dk/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/
mailto:naturfriluftsliv@vejle.dk
http://www.detgrønnemuseum.dk/
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Booking: Kontakt museumsformidlerne Karen Schacht, ks@dgmuseum.dk og 

Rasmus Amtkjær ra@dgmuseum.dk  

Transport til næste destination: 36 min. (40,6 km) 

 

Besøgssted 2a: Gammel Estrup – Herregårdsliv og arbejde på landet 

Hjemmeside: http://gammelestrup.dk/ 

Adresse: Randersvej 2, 8963 Auning 

Besøg: 3 timer (tilrettelagt forløb) 

Pris: 3 timer med formidler for en klasse/gruppe af 30/60 børn = 500/750 kr. 

(normalpris 1200/2400 kr.). 

Tema: Museet tilbyder et enestående autentisk læringsrum, hvor børn og unge 

kan få et særligt indblik i adelens og de ansattes liv fra renæssancen og frem til 

1930. Undervisningsforløbene har til formål at få eleverne til at reflektere over 

deres liv i sammenligning med livet på de danske godser førhen.  Forløbene består 

af en kombination af dialogbaseret undervisning, rollespil og værkstedsaktiviteter. 

Det enkelte undervisningsforløb tilpasses den aktuelle gruppes behov og faglige 

niveau. 

Booking: Kontakt museumsformidler Anders Sinding på tlf. 87 95 07 05 eller 

ans@gammelestrup.dk 

Transport til næste destination: 36 min. (40,6 km) 

 

Besøgssted 3: Frijsenborg Gods - Østjylland 

Hjemmeside: www.frijsenborg.dk 

Adresse: Frijsenborg Godskontor, Linen 62, 8450 Hammel 

Besøg: 1 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 2500 kr. (eks. moms) for 1 time 

Tema: Kom ud og se, hvordan den danske mad bliver produceret i stor skala. 

Frijsenborgs har et landbrugsareal på 1.250 ha. og dyrkes sammen med 

Wedellsborgs areal på 2.000 ha. Hertil kommer en kyllingeproduktion på ca. 

3.900.000 kyllinger pr. år. Hertil kommer vildtpleje, vildtopdræt og udsætning af 

vildt. Forløbet guider eleverne rundt i udvalgte dele af produktionen.  

Booking: Der kan kun bookes forløb den 11.10. inden for kl. 9-12 til i alt max. to 

klasser.  Kontakt driftsleder Christian Ejby, ce@frijsenborg.dk,tlf. 86 96 14 00 og 

mobil 40 46 19 53 

Transport til næste destination: 26 min (24,5 km) 

 

Besøgssted 4: ARoS Kunstmuseum – Kunst og kreativitet 

Hjemmeside: www.aros.dk 

Adresse: ARoS Allé 2, 8000 Aarhus C 

Besøg: Studiopakke på 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 775 kr.pr. klasse (inkl. formidler og materialer) 

Tema: Kunst og kreativitet. Leg og læring går hånd i hånd til ARoS' 

arrangementer for børn og unge. Der er bl.a. kreative Studios (niveau 3), hvor der 

er mulighed for at prøve kræfter med kunstneriske processer og anderledes 

materialer. 

mailto:ks@dgmuseum.dk
mailto:ra@dgmuseum.dk
http://gammelestrup.dk/
mailto:ans@gammelestrup.dk
http://www.frijsenborg.dk/
mailto:ce@frijsenborg.dk
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Booking: For afklaring om ledige tidspunkter kontakt vol@aros.dk eller tlf. 87 30 

66 44 (hverdage 10-12). For spørgsmål til tematisk indhold i forløbene kontakt 

Anne Mette Høncke, amh@aros.dk .   

Transport til næste destination: 10 min. til fods (881 m) 

 

Besøgssted 5: Den Gamle By – Sanselig købstadshistorie 

Hjemmeside: www.dengamleby.dk 

Adresse: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C 

Besøg: 2 timer 15 min. (tilrettelagt forløb) 

Pris: 900 kr. pr. klasse  

Tema: Den Gamle Bys undervisningsafdeling tilbyder en lang række aktive forløb 

til alle klassetrin. Undervisning i Den Gamle By er baseret på praktisk-æstetiske 

læreprocesser, som giver mulighed for sanseoplevelser, praktisk læring og direkte 

erfaringer, så fortiden bliver levende og historien vedkommende. Til forløbene er 

udviklet tværfaglige undervisningsmaterialer, der indeholder baggrundsmateriale 

til læreren samt forslag til undervisning og forberedelse af eleverne og 

efterbearbejdning af besøget i Den Gamle By. Eleverne kan bl.a. opleve en skoledag 

som i 1864 med salmevers, disciplin og udenadslære.     

Booking: Kontaktperson Marianne Bager, mb@dengamleby.dk   

Transport til næste destination: 14 min. (2,6 km) 

 

Besøgssted 6: Aarhus Teater – På scenen 

Hjemmeside: www.aarhusteater.dk 

Adresse: Teatergaden, 8000 Aarhus C. 

Besøg: 2,5 timer (tilrettelagte forløb m. omvisning)  

Pris: 2000 kr. + moms 

Tema: Aarhus Teater er et historisk teater midt i centrum af byen. Teatret har fire 

scener med i alt 1.200 pladser. Den fredede bygning på Bispetorvet er skabt af 

arkitekten Hack Kampmann og indviet i 1900. Teatret spiller et altfavnende 

repertoire. Under temaet ’kostumer, snoretræk og scenografi’ vil eleverne komme 

bag om scenerne, og se en del af produktionsværkstederne. De vil høre fortællinger 

om livet på teatret og om hvorledes man laver forestillingerne. Kort sagt, om alt 

det ’man normalt ikke ser’. 

Booking: Skriv til Arrangement@aarhusteater.dk  

Transport til næste destination: 16 min. (9,5 km) 

 

Besøgssted 7: Moesgaard Museum 

Hjemmeside: www.moesgaardmuseum.dk/besoeg-os/for-

skoler/undervisningsforloeb 

Adresse: Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt besøg eller på egen hånd) 

Pris: 750 kr. pr. klasse for tilrettelagt forløb  

Tema: Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i enestående 

arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet viser arkæologiske og etnografiske 

udstillinger i international klasse og har skiftende særudstillinger, der 

præsenterer verdens fornemmeste kulturarv. Med fokus på ’mennesket i centrum’ 

er udstillingerne baseret på æstetiske læringsprocesser, hvor fortællingen er 

mailto:vol@aros.dk
mailto:amh@aros.dk
mailto:mb@dengamleby.dk
http://www.aarhusteater.dk/
mailto:Arrangement@aarhusteater.dk
http://www.moesgaardmuseum.dk/besoeg-os/for-skoler/undervisningsforloeb
http://www.moesgaardmuseum.dk/besoeg-os/for-skoler/undervisningsforloeb
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omdrejningspunktet for den didaktiske tilgang. Alle tekster er i nutid, så eleverne 

kan identificere sig med begivenhederne og sætte genstandenes anvendelse og 

relevans ind i en kontekst, der er vedkommende for dem. Undervisningsforløbene 

er dialogbaseret og med aktiv inddragelse af eleverne, og kan bl.a. omhandle 

menneskets udvikling både kulturelt og biologisk, udvikling, de første indvandrere 

fra stenalderen, den etnografiske udstilling “de dødes liv”. Museet vil meget gerne i 

dialog med skolen inden forløbet, så det kan vinkles, så det passer til klassen og 

det mål der er sat for besøget.  

Booking: Foregår på mail til undervisning@moesgaardmuseum.dk eller tlf. 87 39 

41 70 (telefontid man-fredag ml. kl. 8.30-10.00). 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 3 t. 20 min. til 

København) 

 

 

Tur 5 (Sjælland – Sønderjylland) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Odense Bys Museer, H.C. Andersen Museum – Eventyrets 

mester 

Hjemmeside: www.museum.odense.dk/hcandersenmuseum  

Adresse: Claus Bergs Gade 11 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb / på egen hånd) 

Pris: Rundvisning på 1 time: 550 kr./ Undervisningsforløb på 2 timer: 900 kr. 

Tema: H.C. Andersens Museum i Odense er hovedmuseet for eventyrdigteren og 

forfatteren H.C. Andersen.  

Udstillingen blander beskrivelsen af digterens liv med farverige og eventyrlige 

elementer og fremhæver H.C. Andersens billedkunstneriske virke. Du kan møde 

papirklip i overstørrelse, elementer fra eventyr som "Klods-Hans", "Sommerfuglen" 

og "Den flyvende Kuffert", biografiske billedtableauer - og selvfølgelig et udvalg af 

de originale og ikoniske genstande som Andersens høje hat, skrivebordet, hvor 

eventyr blev til, rejseudstyret, billedbøger og meget mere. 

Museet tilbyder undervisningsforløb målrettet mellemtrinet. 

Booking: Undervisning bestilles gennem Servicesekretariatet på tlf. 65 51 46 

01 eller via mail på museum@odense.dk. 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 1 t 10 min. til 

Slagelse)  

 

Besøgssted 2: Vardemuseerne, Tirpitz – Vestkystens skattekiste 

Hjemmeside: www.vardemuseerne.dk/museum/tirpitz 

Adresse: Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb/på egen hånd) 

Pris: 1200,- for to timer på museet, inkl. materiale til at bruge som forberedelse (fx 

i bussen) og efterbearbejdning samt i alt 1 times forløb med Vardemuseernes 

LÆRING 

Tema: Tirpitz er et af de nyeste, sejeste museer i Danmark med involverende 

udstillinger for alle aldersgrupper. Vardemuseernes LÆRING tilbyder 

mailto:undervisning@moesgaardmuseum.dk
http://www.museum.odense.dk/hcandersenmuseum
mailto:museum@odense.dk
http://www.vardemuseerne.dk/museum/tirpitz


 

Side 13 

veltilrettelagte forløb tilpasset klassetrin. Eleverne vil få en oplevelse, der går rent 

ind, når de sidder midt i et 4D-show i den 100 år gamle redningsbåd. Den er 

centrum i udstillingen ’Den skjulte vestkyst’ med dramatiske og overraskende 

vestkysthistorier fra dengang der gik mammutter mellem Danmark og England og 

til det største militære øvelsesterræn i Danmark. Diskussion, fælles undren og 

eksperimenter er nøgleord for LÆRING. På egen hånd går eleverne på jagt med 

audioguide efter gode historier om den store 2. verdenskrigs kanonbunker, 

kærlighedshistorier fra 1943 og 40 millioner år gamle insekter fanget i rav. 

Booking: Vardemuseerne 75 22 08 77. Kontaktperson vedr. indhold er Anja 

Høegh, ah@vardemuseum.dk 

Transport til næste destination: 38 min. (33.4 km) 

 

Besøgssted 3: Fiskeri- og Søfartsmuseet  – Livet over og under overfladen. 

Adresse: Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg. 

Hjemmeside: www.fimus.dk 

Besøg: 0,5 - 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: Mellem 400 kr. og 1000 kr., afhængigt af det valgte forløb 

Tema: Museet rummer udstillinger om fiskeri, dansk offshore og Vadehavet, 

samt saltvandsakvarium og sælarium. Museets skoletjeneste tilbyder faste forløb 

til alle aldersgrupper, der tager udgangspunkt i flere forskellige fag. Særligt til 

mellemtrinet arbejder vi f.eks. med de naturfaglige aktiviteter "Levende Dyr", "Vi 

indretter akvarier" og "Blækspruttedissektion". Til historie og hjemkundskab 

tilbydes "Hverdag i en fiskerfamilie" og "Børn & Bakskuld". Undervisningen kan 

også målrettes den enkelte klasse. 

Booking: Kontakt Team Formidling & Læring, 76 12 20 00, formidling@fimus.dk 

Transport til næste destination: 8 min. (3,9 km) 

 

Besøgssted 4: Esbjerg Kunstmuseum – Kunst på nye måder 

Hjemmeside: www.eskum.dk 

Adresse: Havnegade 20, 6700 Esbjerg 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 650 kr. 

Tema: Museet eksperimenterer med at præsentere kunst på nye måder - fx i 

sammenhæng med musik og naturvidenskab. På museet kan man bl.a. også opleve 

åbne magasiner, en duftinstallation, æstetisk laboratorium samt interaktive tiltag 

for børn og voksne.  

Booking: Kontaktperson Birgitte Ørom, boe@eskum.dk, telefon 75 13 02 11.  

Transport til næste destination: 50 min. (39 km) 

 

Besøgssted 5: Vadehavet/Vadehavscenteret – Havet går op og ned 

Adresse: Oksholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe. 

Hjemmeside: www.vadehavscentret.dk 

Besøg: 2 timer, 45 min rundvisning og resten af tiden på egen hånd i udstillingen  

Pris: Rundvisning 600 kr. + entre à 40 kr. pr. person 

Tema: Månen trækker i jorden og tidevand opstår – det ses allertydeligst i 

Vadehavet. Det gør samtidig, at der skabes nogle af de mest frodige områder i de 

tempererede områder med fantastiske fugleflokke, som kan fouragere i naturens 

mailto:ah@vardemuseum.dk
http://www.fimus.dk/
mailto:formidling@fimus.dk
http://www.eskum.dk/
mailto:boe@eskum.dk
http://www.vadehavscentret.dk/
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eget spisekammer. Vadehavet er også kulturhistorie med dæmninger, og gårde 

bygget på værfter for at beskytte mod oversvømmelser. Havet giver næring til 

området, men i Vadehavet ses også, hvordan hele landskaber er forsvundet 

grundet stormfloder meget lig nutidens Bangladesh. Mulighed for overnatning i 

områdets naturskoler. 

Booking: Kontakt naturvejlederne, info@vadehacscentret.dk eller 75 44 61 61   

Transport til næste destination: 1 t. 48 min. (101 km) 

 

Besøgssted 6: Historiecenter Dybbøl Banke – I krigens skygge 

Hjemmeside: www.1864.dk  

Adresse: Dybbøl Banke 7, 6400 Sønderborg 

Besøg: 3½ time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 1.400 kr. + 25 kr. pr. person 

Tema: Dybbøl Banke engagerer i sit undervisningsforløb om ”I krig på Dybbøl” 

eleverne i baggrunden for krigen, bl.a. ved et besøg ved fronten og i løbegravene. 

Sanserne går på opdagelse, og forløbet tager udgangspunkt i de emner, eleverne 

bringer på bane. Eleverne får at vide, hvordan soldaterne spiste og sov; de får 

lejlighed til at studere deres våben og prøve uniformer. De får lov at støbe kugler i 

smedjen, bage pandekager over åben ild, telegrafere og skrive et brev fra fronten 

med pen og blæk. Og under stormen på Skansen øver eleverne eksercits og stormer 

Skansen eller trækker den tonstunge rullebro ind.  

Booking: Kontaktperson Jens Jacob Beck jensjacob@1864.dk eller ring på 

hovednummer 74 48 90 00 

Transport til næste destination: retur til egen skole (ca. 3 t 30 min) 

 

 

Tur 6 (Nordjylland – hovedstadsområdet) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Museum Salling, Spøttrup Borg – Middelalder, tro og 

overtro  

Hjemmeside: http://www.muserum.org/ 

Adresse: Borgen 6E, 7860 Spøttrup. 

Besøg: 1 time (tilrettelagt forløb / omvisning). 

Pris: 350 kr. pr. time 

Tema: Rundvisningerne på Spøttrup Borg tager udgangspunkt i den nære historie, 

som knytter den lokale historie sammen med den nationale. Eleverne får blandt 

andet historien om, hvorfor Biskop Jørgen Friis valgte at placere Borgen netop her 

– langt ude på landet i et sumpet område. Eleverne kommer ind på borgen som 

forsvarsværk med dobbelte voldgrave og vindebroer. Borgens mange flotte rum ses 

nærmere efter, og hvis eleverne er heldige, fortæller guiden en spøgelseshistorie. 

Der er også undervisningsforløb, der tematiserer tro og overtro i middelalderen. 

Booking: Kontakt Museumsinspektør Sam Wullum, tlf. 40 18 06 24, 

sawu@museumsalling.dk 

Transport til næste destination: 3 t. 28 min. (Obs. inkl. Færgeoverfart Århus-

Odden) 

mailto:info@vadehacscentret.dk
http://www.1864.dk/
mailto:jensjacob@1864.dk
http://www.muserum.org/
mailto:sawu@museumsalling.dk
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Besøgssted 2: Geopark Odsherred – Landskabet, som isen skabte 

Hjemmeside: http://www.geoparkodsherred.dk 

Adresse: (Veddinge Shelterplads og Besøgsmarken på Lammefjord) 

Besøg: 2 timer (med naturvejleder) 

Pris: 900 kr.  

Tema: Rundtur med bus og vandring i landskabet, nærmere bestemt på 

shelterpladsen i Veddinge og Besøgsmarken på Lammefjord. Det faktuelle indhold 

kan tilpasses i samarbejde med Geopark Odsherred. Grundlaget for det danske 

landskab blev skabt under den seneste istid, hvor bl.a. store gletsjere skubbede 

enorme jordmasser foran sig, søer blev skabt som dødishuller osv. Det ses meget 

tydeligt i Odsherred med Vejrhøj som det højeste punkt. Geoparken er på mange 

måder et godt udstillingsvindue for, hvordan menneske og landskab har spillet 

sammen igennem tiden. Dette har markeret sig i kulturhistorien, som i området 

præges af både spændende arkæologi, kunsthistorie og en lang tradition for 

produktion af fødevarer. Geokids-projektet, der viser mange mange masker, er en 

god måde at blive introduceret for geoparkens temaer på. Ydermere vil et besøg på 

besøgsmarken introducere eleverne for, hvordan landbrug på Lammefjorden 

foregår, og hvilke processer, der er i spil, når landmænd i århundreder har brugt 

istidslandskabet til at dyrke de berømte afgrøder. 

Booking: Kontakt Jakob Walløe Hansen, Naturvejleder og geolog, tlf. 23 72 94 63, 

jakob@geoparkodsherred.dk 

Transport til næste destination: 16 min. (13,3 km) 

 

Besøgssted 3: Museum Vestsjælland, Malergården – Et kunstnerhjem 

Hjemmeside: http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?AreaID=10 

Adresse: Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge 

Besøg: 1 time (besøg på egen hånd eller book en billedkunstlærer) 

Lukket på mandage og lukker for vinteren den 21. oktober. (Kan åbne mod 

betaling.)  

Pris: (i åbningstiden): Gratis entre for børn u. 18 år. Billedskoleforløb m. 

underviser 350 kr. pr. skoleklasse, pr. time.  

Tema: Malergården er et smukt beliggende kunstnerhjem, i landlige omgivelser. 

Her kan du besøge billedkunstneren Sigurd Swane og hans families gård, se de 

smukke stuer, nyde kunsten og foretage en tidsrejse tilbage til livet på landet, i 

1930erne. Benyt vores Billedskolelokale, hvor du kan tegne og male. Du kan nyde 

madpakken hos os og købe vand og is, i cafeen.  

Antal: Anbefalet, max. to skoleklasser ad gangen.  

Booking: mail på skole@vestmuseum.dk, eller kontakt os på tlf. 72 10 01 69, 

mandag til torsdag 8 - 14.30 og fredag 8 - 13.30. 

Transport til næste destination: 1 t. (82,5 km) 

 

Besøgssted 4: Nationalmuseet, Prinsens Palæ – Danmarkshistorie 

Hjemmeside: https://natmus.dk/ 

Adresse: Ny Vestergade 10, Prinsens Palæ, 1471 København K 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb/på egen hånd) 

Pris: 1 t 500 kr. / 1,5 t 750 kr. / på egen hånd gratis for børn u. 18. år. 

http://www.geoparkodsherred.dk/odsherred/kontakt
mailto:jakob@geoparkodsherred.dk
http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?AreaID=10
mailto:skole@vestmuseum.dk
https://natmus.dk/
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Tema: Historien er lig historisk ryggrad og det er i høj grad, hvad eleverne får, når 

de kommer ind på Nationalmuseet. På Nationalmuseet kan eleverne opleve de 

største klenodier, formidlet vedkommende og relevant. Eleverne ser ikke historien 

– de oplever den på egen hånd. Eleverne vil opleve fortællinger fra graven, de vil 

opleve livet på en stenalderboplads, de kan opleve Klunkehjemmet og se de 

områder, hvor kun tjenestefolkene eller herskabet satte deres ben, og endelig kan 

de opleve børneliv gennem historien. Hele undervisningen har fokus på, at børnene 

inddrages og at nysgerrigheden pirres. Vores undervisning skal støtte eleverne i at 

fortolke fortiden, forstå nutiden og have forventninger til egne og andres 

handlinger i fremtiden.  

Booking: online booking på: http://booking.natmus.dk. 

Transport til næste destination: 2 min. (1,3 km) – evt. gåtur gennem byen 

  

Besøgssted 5: Det Kongelige Teater (Gamle Scene) – Bag scenen 

Hjemmeside: https://kglteater.dk/brug-teatret/skoler-og-

institutioner/rundvisning/ 

Adresse: Kongens Nytorv 9, 1017 København K 

Besøg: 1,5 time  

Pris: Særpris ved booking her kglteater.dk/kendditland: 800 kr. 

Tema: Kom med på Det Kongelige Teaters Gamle Scene og oplev den helt særlige 

stemning. Se den gamle teatersal med smukke historiske malerier, kom med bag 

scenen hvor sceneteknikken arbejder og besøg den store skræddersal, hvor 

eventyrlige kostumer til alle teatrets forestillinger bliver til og hvor kun fantasien 

sætter grænser. På Gamle Scene er fokus på det historiske tilbageblik og 

værkstederne.  

Rundvisninger for skoler kan arrangeres alle ugens dage, afhængigt af 

prøveaktivitet på scenen.  

Booking: Online booking: kglteater.dk/kendditland. For at få adgang til særprisen 

skal skolen være registreret hos os. Oprettelse kan ske via denne adresse: 

dktskole@kglteater.dk  

Transport til næste destination: 14 min. (8,4 km) 

 

Besøgssted 6: Naturcenter Amager – Tæt på naturen 

Hjemmeside: www.naturcenteramager.dk 

Adresse: Granatvej 5, 2770 Kastrup (OBS! P-plads ved Otto Baches Allé. Bemærk 

kun seks timers parkering). 

Besøg: 2 timer (på egen hånd eller tilrettelagt forløb med naturvejleder) 

Pris: 800,- kr. for tur med naturvejleder   

Tema: Smag og dyst med naturen på den gamle havbund. Vi går på opdagelse med 

naturvejlederen i naturen omkring Naturcenter Amager. Undervejs kan klassen 

dyste i plantebingo, smage på gule engmyre, klappe et får eller bage en pandekage 

med vilde urter. Når turen er slut, er eleverne blevet klogere på dyre- og planteliv 

på en strandeng. Det er også muligt at arrangere aktiviteter på egen hånd i en af 

vores mange bålhuse. 

Booking: Naturvejleder Jes Aagaard mail: jaa@nst.dk tlf. 23 73 02 61 

Transport til næste destination: 10 min. (5,5 km) 

 

http://booking.natmus.dk/
https://kglteater.dk/brug-teatret/skoler-og-institutioner/rundvisning/
https://kglteater.dk/brug-teatret/skoler-og-institutioner/rundvisning/
mailto:dktskole@kglteater.dk
http://www.naturcenteramager.dk/
mailto:jaa@nst.dk
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Tur 7 (Midtjylland – hovedstadsområdet) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Odense bys museer, Den Fynske Landsby – Livet på landet 

Hjemmeside: http://museum.odense.dk/denfynskelandsby 

Adresse: Sejerskovvej 20, 5260 Odense S 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb eller på egen hånd) 

Pris: 75 min. rundvisning 750 kr. / 120 min. landsbyskole 900 kr. 

Tema: Ved et besøg i Den Fynske Landsby kan man opleve dagliglivet på landet i 

1800-tallet. Museet består af en række gårde og huse, der alle oprindelig har stået 

i landsbyer rundt om på Fyn og øerne. Her er genskabt et miljø med de 

karakteristiske fynske bindingsværksbygninger, med blomstrende haver, med 

hegn og husdyr, gadekær og bygade – alt sammen omgivet af dyrkede marker.  

Den Fynske Landsby formidler, hvordan størstedelen af danskerne levede og 

arbejdede, dengang vi var bønder. 

I kan enten vælge en rundvisning, hvor eleverne får en levende fortælling om de 

mennesker, der levede dengang, eller lade eleverne prøve en skoledag anno 1850. 

Booking: Undervisning bestilles gennem Servicesekretariatet på tlf. 65 51 46 

01 eller via mail på museum@odense.dk. 

Transport til næste destination: 1 t. 44 min. (163,7 km) 

 

Besøgssted 2: Arbejdermuseet – Hverdag, baggårdsliv og børnearbejde! 

Hjemmeside: https://www.arbejdermuseet.dk/ 

Adresse: Rømersgade 22, 1362 København K 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 90 min. undervisning 500 kr. 

Tema: Besøget styrker elevernes indsigt i børns hverdagsliv i den gryende storby 

København omkring år 1900. En by, hvor de mange fabrikker og 

arbejderfamilierne har brug for børns arbejdskraft. Eleverne arbejder med 

genstande og lege, der er med til at gøre historien nærværende. De rekonstruerer 

baggårdens lege, finder sovepladser på steder, der synes umulige, og besøger 

datidens skole. Til sidst sendes eleverne på tændstikfabrikken, én af de industrier, 

der brugte flest børnearbejdere. Museet tilbyder en række forskellige 

undervisningsforløb til mellemtrinnet. 

Booking: Brug Online booking eller kontakt bookingafdelingen på tlf. 33 48 03 30 

Transport til næste destination: 10 min. gåtur (527 m) 

 

Besøgssted 3: Kongernes Samling, Rosenborg – Livet på slottet 

Hjemmeside: http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/ 

Adresse: Øster Voldgade 4A, 1350 København 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 475 kr. 

Tema: På Rosenborg og Amalienborg kan eleverne udforske danmarkshistorien, 

når de går i fodsporene på de danske konger gennem 400 år. Et besøg i Kongernes 

Samling giver mulighed for at opleve slottenes tankevækkende og overraskende 

http://museum.odense.dk/denfynskelandsby
mailto:museum@odense.dk
https://www.arbejdermuseet.dk/
https://app.geckobooking.dk/site/booking.php?1=1&PHPSESSID=rkaedr2aohtu1ml31ebkldb9o1&bId=3325&firmaId=7614&icCode=60f7163890cb1b23b71a679c7236f28c
http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/
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fortællinger. Til 4. klassetrin er bl.a. ”Jagten på Chr.4.”. Gennem historiefortælling 

og indsamling af spor på Rosenborg, sammenstykker eleverne oplysninger om 

kongen. På Amalienborg stiller ”Skaber genstande identitet?” spørgsmål ved de 

ting, vi omgiver os med, og giver eleverne en forståelse af Danmarkshistorien via 

øvelser og observationer i de kongelige værelser. 

Booking: Online booking på: https://shop.kongernessamling.dk/produkt/jagten-

paa-christian-4/ og https://shop.kongernessamling.dk/produkt/skaber-genstande-

identitet-2/. 

Transport til næste destination: 5 min Gåtur (275 m) 

 

Besøgssted 4: Statens Museum for Kunst – Kunsten fortæller 

Hjemmeside: http://www.smk.dk/ 

Adresse: Sølvgade 48-50, 1307 København 

Besøg: 1,5 – 2,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 1,5 time 650 kr. / 2,5 time 850 kr. 

Tema: Museet ligger i hjertet af København og rummer mere end 700 års kunst 

og kunsthistorie, der udfolder sig gennem udstillinger, omvisninger i voksen- og 

børnehøjde, kreative værksteder, film, koncerter, art talks, performances og meget 

andet. Museet tilbyder målrettede undervisningsforløb til 4. klasse på hhv. 1,5 

eller 2,5 time, f.eks. Eventyrlige fortællinger (2,5 time), Fra ide til materiale (2,5 

time), Portræt og identitet (1,5 time). 

Booking: Kontakt tirsdag - fredag, kl. 10-14, på tlf. 33 74 84 84 eller på 

booking_@_smk.dk. 

Transport til næste destination: 3 min. (1,8 km) 

 

Besøgssted 5: Naturcenter Amager – Tæt på naturen 

Hjemmeside: www.naturcenteramager.dk 

Adresse: Granatvej 5, 2770 Kastrup (OBS! P-plads ved Otto Baches Allé. Bemærk 

kun seks timers parkering). 

Besøg: 2 timer (på egen hånd eller tilrettelagt forløb med naturvejleder) 

Pris: 800,- kr. for tur med naturvejleder   

Tema: Smag og dyst med naturen på den gamle havbund. Vi går på opdagelse med 

naturvejlederen i naturen omkring Naturcenter Amager. Undervejs kan klassen 

dyste i plantebingo, smage på gule engmyre, klappe et får eller bage en pandekage 

med vilde urter. Når turen er slut, er eleverne blevet klogere på dyre- og planteliv 

på en strandeng. Det er også muligt at arrangere aktiviteter på egen hånd i en af 

vores mange bålhuse. 

Booking: Naturvejleder Jes Aagaard mail: jaa@nst.dk tlf. 23 73 02 61 

Transport til næste destination: 10 min. (5,5 km) 

 

Besøgssted 6: DR Musikariet – Ind i musikken 

Hjemmeside: https://drkoncerthuset.dk/musikariet/ 

Adresse: Ørestads Boulevard 13, 2300 København S. 

Besøg: 1-3 timer. Koncert med DR Symfoniorkestret på følgende dage: 14/9 2018, 

27/9 2018, 5/10 2018. Op til 1600 elever ad gangen. Tre koncerter pr. dag. 

Pris: Koncert med DR Symfoniorkesteret er gratis. . DR Musikariets interaktive 

musikfortælling ”Den Uendelige Labyrint” koster 30-40 kr. pr. elev. 

https://shop.kongernessamling.dk/produkt/jagten-paa-christian-4/
https://shop.kongernessamling.dk/produkt/jagten-paa-christian-4/
https://shop.kongernessamling.dk/produkt/skaber-genstande-identitet-2/
https://shop.kongernessamling.dk/produkt/skaber-genstande-identitet-2/
http://www.smk.dk/
mailto:booking_@_smk.dk
http://www.naturcenteramager.dk/
mailto:jaa@nst.dk
https://drkoncerthuset.dk/musikariet/
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Tema: DR Musikariet er en ramme om en masse forskellige musikalske aktiviteter 

for børn og unge i DR Koncerthuset. Udgangspunktet er som regel en koncert, men 

i tilknytning til koncerten kan der være workshops og skoletilbud. DR Musikariet 

præsenterer alle musikalske genrer, fra klassisk symfonisk musik og jazz over pop, 

rock og hiphop til schlagere og dødsmetal. Siden 2015 har DR Musikariet været et 

permanent public service-tilbud til børn og unge, med mere end 50.000 besøgende 

fra hele landet. Besøg i DR Musikariet skal planlægges i lang tid i forvejen, da 

efterspørgslen er stor og mange af projekterne kræver lang tids planlægning. DR 

Musikariet er samarbejdspartner for Kend Dit Land- projektet, og kan 

specialdesigne forløb med skolerne. 

Booking: Kontakt om koncerter via mail på musikariet@dr.dk 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 4 timer til Ålborg) 

 

 

Tur 8 (Østjylland – hovedstadsområdet) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Nationalmuseet, Trelleborg - Vikingeliv 

Hjemmeside: https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/ 

Adresse: Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse 

Besøg: 1,5 - 2 timer (tilrettelagt forløb) 

Pris: 60 min. 500 kr. / 90 min. 700 kr.  

Tema: Ét af de steder, hvor vikingetiden kan opleves på tætteste hold, er på 

Vikingeborgen Trelleborg nær Slagelse i Vestsjælland. I et naturskønt område 

ligger én af vikingernes imponerende ringborge. Trelleborg blev bygget omkring år 

980 af Kong Harald Blåtand. I dag ses resterne af den store kongeborg tydeligt i 

terrænet. Gå på jagt efter Trelleborgs skatte i autentiske rammer, og kom tæt på 

vikingerne for 1000 år siden i den smukke Tude Ådal. Museet tilbyder en lang 

række undervisningsforløb målrettet 4.klassetrin. Det drejer bl.a. om bl.a. ’En dag 

som viking’, ’Vikingernes guder’, ’Vikingernes madkasse’, ’Krigertræning’, ’Viking 

10kamp’, ’Lejrskole’ m.fl. Alle undervisningsforløb er tilpasset Fælles Mål for 

folkeskolens fag og emner.  

Booking: Online booking på:  

https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/skoler-og-institutioner/grundskoler/ 

Kontakt på tlf. 41 20 63 93 eller på trelleborg-booking@natmus.dk 

Transport til næste destination: 55 min. (86,3 km) 

 

Besøgssted 2: ARKEN – Samtidskunst i øjenhøjde 

Hjemmeside: http://www.arken.dk/ 

Adresse: Skovvej 100, 2635 Ishøj 

Besøg: 1-1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 60 min. 450 kr. / 90 min. 600 kr. / 180 min. 1150 kr.  

Tema: ARKEN Museum for Moderne Kunst ligger stor og monumental midt i det 

menneskeskabte landskab, Køge Bugt Strandpark, syd for København. ARKEN 

har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst og museets maritime 

arkitektur med den spidse stævn, der majestætisk stikker frem i terrænet, har 

mailto:musikariet@dr.dk
https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/skoler-og-institutioner/grundskoler/
mailto:trelleborg-booking@natmus.dk
http://www.arken.dk/
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vundet anerkendelse i både ind- og udland. Museet tilbyder undervisningsforløb 

målrettet mellemtrinnet med emnet’ Sære og hemmelighedsfulde fortællinger’ (0.-

5. klasse): I forløbet er der fokus på værker, der rummer fortællinger. Men vel at 

mærke fortællinger, der kalder på spørgsmål, og som eleverne selv må gøre 

færdige. 

Booking: tirsdag-fredag kl. 13-16 på tlf. 43 57 34 55 eller på mail: 

undervisning@arken.dk. 

Transport til næste destination: 20 min. (26 km) 

 

Besøgssted 3: ROMU, Ragnarock – Rockens danmarkshistorie 

Hjemmeside: http://museumragnarock.dk/ 

Adresse: Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde. 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb) 

Pris: 800 kr. 

Tema: RAGNAROCK fortæller historien om den første ungdomsgeneration, der 

selvbevidst og visionært skaber en ny ungdomskultur. En ungdomskultur der 

sætter dagsordenen, og som kommunikerer globalt på tværs af geografiske og 

sociale grænser gennem rockmusikken. Herunder bl.a. den enorme påvirkning 

ungdomskulturen har, og har haft, på samfundet. Til mellemtrinnet er der udviklet 

undervisningsforløbet ’Mig og mit idol’.  Her kan eleverne arbejde med fandyrkelse 

med udgangspunkt i egne idoler og bruge udstillingens afsnit om fankultur til at 

samle inspiration. I museets værksted får eleverne mulighed for selv at udtrykke, 

hvad fans og idoler er for dem. 

Booking: Kontakt på tlf. 51 70 70 71 eller på booking@romu.dk. 

Transport til næste destination: 21 min. (26,2 km) 

 

Besøgssted 4: DR Byen – Mennesker og Medier 

Adresse: Emil Holms Kanal 20, 0999 København C 

Besøg: 75 min. (tilrettelagt forløb m. omvisning) 

Pris: 1.700 kr. (grupper op til 30 personer) 

Tema: En rundvisning i DR Byen er et besøg bag kulissen i en af Danmarks 

største medievirksomheder og en af verdens ældste public service-radio- og tv-

stationer. Det er et smugkig ind i den verden, som de fleste kender fra radio, tv og 

web, -men som består af så meget mere end studieværter og kendte!  

Rundvisningen er sammensat på forhånd, og der er taget højde for målgrupper, 

interesser og produktioner, og derfor er rundvisninger i DR sjældent 100 % ens.  

Det kunne eksempletvis være en tur i det store TV-studie, hvor 

underholdningsprogrammer som X Factor og Alle mod 1 optages. Det kunne også 

være et kig ind i et af de mange radiostudier og  det store NewsRoom, Deadline 

Studiet, rekvisitkælderen, kostumelageret, arkivet eller en tur op på taget af DR 

Byen. Mulighederne er mange, og uanset hvilken rundvisning, der er sammensat, 

får I et andet blik på DR, end det der kendes fra skærmen eller radioen. 

Booking: Rundvisninger for op til 30 elever ad gangen kan bestilles til alle dage og 

tidspunkter. Gruppe op til 30. Tilmelding til rundvisninger på 

https://drkoncerthuset.dk/rundvisning 

Transport til næste destination: 20 min. (26 km) 

 

mailto:undervisning@arken.dk
http://museumragnarock.dk/
mailto:booking@romu.dk
https://drkoncerthuset.dk/rundvisning
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Besøgssted 5: Det Kongelige Teater (Operahuset) – Moderne arkitektur 

Hjemmeside: https://kglteater.dk/ 

Adresse: Ekvipagemestervej 1, 1438 København K 

Besøg: 1 time 15 min.  

Pris: Særpris 800 kr. ved booking på www.kglteater.dk/kendditland. For at få 

adgang til særprisen skal skolen være registreret hos os. Oprettelse kan ske via 

denne adresse: dktskole@kglteater.dk  

Tema: Kom med ind i den imponerende teatersal og om bag scenen, hvor de 

enorme, flytbare scenefelter gør det muligt at opføre flere forskellige forestillinger 

samme dag. Se Operaens smukke foyer, Olafur Eliassons kendte lysskulpturer og 

udsigten over Københavns Havn. Rundvisninger for skoler kan arrangeres alle 

ugens dage, afhængigt af prøveaktivitet på scenen.  

I Operaen er fokus på de arkitektoniske rammer og husenes imponerende tekniske 

faciliteter. 

Booking: www.kglteater.dk/kendditland 

Transport til næste destination: 16 min. (12,5 km) 

 

Besøgssted 6: Dyrehaven i Klampenborg – Natur og forlystelser 

Hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-

dyrehave/sevaerdigheder/ 

Adresse: Dyrehavevej 1, 2930 Klampenborg 

Besøg: 2 timer (på egen hånd) 

Pris: gratis på egen hånd 

Tema: Der er en lang række seværdigheder i Dyrehaven, der både giver 

naturoplevelser og fortæller danmarkshistorie.  Blandt seværdigheder kan nævnes: 

Kirsten Piils Kilde, Dyrehavsbakken, kapervognene, Peter Lieps Hus, Eremitagen, 

Chr. 5.’s eg, Ulvedalsegen, Hvidtjørnesletten m.m. Der er i dag 19 porte og låger 

med indgang til Dyrehaven, hvoraf den mest kendte er Klampenborgporten ved 

Klampenborg Station. Portene fik tidligt den karakteristiske røde farve, og det 

nuværende udseende går helt tilbage til midten af 1700-tallet. Portene er 

konstrueret med en overligger med den regerende monarks monogram. 

Konstruktionen er meget stærk for at sikre, at portene ikke bliver skæve. 

Booking: Kræver ikke booking. 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 2 t.43 min. til Århus) 

 

 

Tur 9 (Sønderjylland – hovedstadsområdet) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Østfyns Museer, Nyborg Slot – Konge og middelalder 

Hjemmeside: www.nyborgslot.dk 

Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg  

Besøg: 1 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: Gratis for skoler i dette pilotprojekt 

Tema: Konge og middelalder. Danmarks ældst bevarede kongeslot fra 

middelalderen. Rammen om Danehoffet og hovedstad i riget under Christian III. 

https://kglteater.dk/
mailto:dktskole@kglteater.dk
http://www.kglteater.dk/kendditland
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/sevaerdigheder/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/sevaerdigheder/
http://www.nyborgslot.dk/
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Her fortælles historien om Nyborg Slot som mødested for det danske parlament – 

middelalderens Christiansborg, hvor landets første grundlov blev underskrevet i 

1282 – til Reformationshovedstaden og Danmarksporten, stedet som alle, der rejser 

på tværs af landet fra øst til vest, skal igennem fra middelalderen til i dag. Netop 

nu er kongens borg ved at blive restaureret og genskabt. Forløbet indeholder en 

guidet tur og giver eleverne mulighed for at prøve en kastemaskine ved søen.  

Booking: Kontaktperson er museumsinspektør Nicolai Knudsen,  

nin@ostfynsmuseer.dk, tlf. 65 31 02 07 og Janus Møller Jensen, 

jmj@ostfynsmuseer.dk, tlf. 65 31 02 07   

Transport til næste destination: 1 t. 12 min. (99 km) 

 

Besøgssted 2: Vikingeskibsmuseet – Vikinger til søs 

Hjemmeside: https://www.vikingeskibsmuseet.dk/ 

Adresse: Vindeboder 12, 4000 Roskilde 

Besøg: 50 min. – 2 timer (tilretteagt forløb/på egen hånd) 

Pris: 50 min. 400 kr. (De fem vikingeskibe) / 80 min. 600 kr.(Vikingerne og deres 

skibe) /  

Tema: Museet tilbyder en række undervisningsforløb målrettet mellemtrinet, hvor 

der indgår hands-on oplevelser samt særligt tilrettelagte forløb. Det drejer sig bl.a. 

om Fjordaktiviteter, arbejdsark på egen hånd, De fem vikingeskibe, Vikingerne og 

deres skibe.  

Booking: Kontakt og booking via booking@vikingeskibsmuseet.dk 

eller tlf. 46 30 02 53, hverdage 10-15. 

Transport til næste destination: 32 min. (42,9 min.)  

 

Besøgssted 3: Den Blå Planet – Livet under vandet  

Hjemmeside: https://denblaaplanet.dk/ 

Adresse: Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup 

Besøg: Ca.1,5 time (på egen hånd / tilrettelagte forløb) 

Pris: 40 kr. pr. elev. 1 lærer gratis med pr. 8 elever. Lærere derudover betaler 

almindelig entrépris, 170 kr. 

Tema: På Den Blå Planet er der udviklet en række forskellige undervisningsforløb 

og undervisningsmaterialer målrettet mellemtrinet. Alle undervisningsforløb er 

hands-on og mødet med de levende dyr giver eleverne mulighed for at undersøge og 

iagttage livet under vandet. Undervisningsforløbene er skræddersyet de enkelte 

klassetrin og temaer for 4. klasse er ’Habitater i vand’, ’Det vilde vandhul’, 

’Gyotaku’ og ’Se med på sidelinjen’. 

Booking: Booking foretages online på 

http://booking.denblaaplanet.dk/bookingsite.aspx. Ved spørgsmål kan 

skoletjenesten kontaktes på tlf. 44 22 22 44 mellem kl. 14.00-15.00. 

Transport til næste destination: 12 min. (8,3 km) 

 

Besøgssted 4: Historie og Kunst, Thorvaldsens Museum – Dansk 

verdenskunst fra 1800-tallet 

Hjemmeside: https://www.thorvaldsensmuseum.dk 

Adresse: Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K  

Besøg: 1 – 2 timer (tilrettelagt forløb/på egen hånd)  

mailto:nin@ostfynsmuseer.dk
mailto:jmj@ostfynsmuseer.dk
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/
mailto:booking@vikingeskibsmuseet.dk
https://denblaaplanet.dk/
http://booking.denblaaplanet.dk/bookingsite.aspx
https://www.thorvaldsensmuseum.dk/
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60 min. 500 kr./ 90 min. 600 kr./ 120 min. 700 kr.   

Tema: I det øjeblik, du træder ind ad døren til Thorvaldsens Museum, træder du 

også ind i et helt unikt univers centreret om Thorvaldsens liv, kunst og 

kunstsamlinger. Museet byder ikke blot på enestående skulpturkunst og 

arkitektur, men er også en autentisk tidslomme anno 1848. Museet tilbyder en 

række undervisningsforløb målrettet mellemtrinet. Her kan eleverne bl.a. prøve 

kræfter med tegnelaboratoriet, fortællinger og matematikforløbet Gulve og 

geometri.  

Booking: Elektronisk via museets hjemmeside www.thorvaldsensmuseum.dk eller 

pr. e-mail til skoletjenesten@thorvaldsensmuseum.dk. Det anbefales at booke i god 

tid og minimum 14 dage før besøgt. Skolebesøg på egen hånd skal også bookes. 

Transport til næste destination: 4 min. (1,9 km) 

 

Besøgssted 5: Kødbyen – Børnenes Madhus 

Hjemmeside: http://www.børnenesmadhus.dk/ 

Adresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V 

Besøg: 3 timer (tilrettelagt forløb). Fra 9.00-12.00 eller 12.00-15.00 

Pris: 4875 kr. for op til 28 elever (prisen er den samme uanset antal elever). Prisen 

inkluderer, at børnene laver madmed vejledning fra kokke, og efterfølgende spiser 

den sammen. Børnenes Madhus har to køkkener, så der er plads til to klasser 

samtidig.   

Tema: I Børnenes Madhus er målet at give grydeskeen videre til børn og unge, der 

kan hakke, snitte, smage og dufte sig igennem et besøg i køkkenet. Færdigheder, 

råvarer og måltidet er det faglige omdrejningspunkt, og huset har stor erfaring 

med at afholde forløb for skoleklasser. Husets tilgang bygger på glæden ved at lave 

mad sammen, krydret med bred faglig erfaring inden for madhåndværk og 

undervisning. I Børnenes Madhus møder man dygtige kokke og stor begejstring for 

mad og måltider fra hele verden. Madlavning er et fællesskab, der helt naturligt 

bygger på samarbejde og god kommunikation omkring gryderne.  

I dette specifikke tre- timers forløb er temaet mormormad. Mormormad handler om 

glæden og hemmeligheden bag ved klassisk mad lavet ud fra de gode gamle 

tilberedningsmetoder og køkkenteknikker. Vi får samtidig talt om gamle dage, 

uanset hvor man kommer fra, og uanset om det er mormor, farmor, onkel eller 

tante, der laver den gode mad. Mormormad er at kunne tænke klogt og være smart 

i et køkken, udnytte alle råvarer godt og altid jagte den gode smag.  

Booking: Skriv til bmh@kbhmadhus.dk eller ring på tlf.40 90 91 09 #2 

Transport til næste destination: 15 min. (8,3 km) 

 

Besøgssted 6: Experimentarium i Hellerup – Naturvidenskab i børnehøjde 

Hjemmeside: https://www.experimentarium.dk/ 

Adresse: Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup 

Besøg: 2-3 timer (på egen hånd) 

Pris: 50 kr. pr. elev. Lærere: 1 lærer gratis med 8 elever. Lærere derudover betaler 

almindelig entrépris, 195 kr. 

Tema: Det nye Experimentarium i Hellerup er stort, og der er rigtig mange 

muligheder. Der er udviklet en lang række materialer og forslag til, hvordan 

besøget kan tilrettelægges af de enkelte lærere, som giver idéer til, hvad en lærer 

http://www.thorvaldsensmuseum.dk/
mailto:skoletjenesten@thorvaldsensmuseum.dk
http://www.børnenesmadhus.dk/
https://www.experimentarium.dk/


 

Side 24 

kan overveje før, under og efter klassens besøg. Der er desuden også shows og 

demonstrationer. 

Booking: Skal ske via mail til skolebooking@experimentarium.dk 

Transport til næste destination: 10 min (6,6 km) 

 

Besøgssted 7: Dyrehaven i Klampenborg – Natur og forlystelser 

Hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-

dyrehave/sevaerdigheder/ 

Adresse: Dyrehavevej 1, 2930 Klampenborg 

Pris: Gratis 

Besøg: 2 timer (på egen hånd) 

Tema: Der er en lang række seværdigheder i Dyrehaven, der både giver 

naturoplevelser og fortæller danmarkshistorie.  Blandt seværdigheder kan nævnes: 

´Kirsten Piils kilde, Dyrehavsbakken, kapervognene, Peter Lieps Hus, 

Eremitagen,. Chr. 5.’s eg, Ulvedalsegen, Hvidtjørnesletten m.m. Der er i dag 19 

porte og låger med indgang til Dyrehaven, hvoraf den mest kendte er 

Klampenborgporten ved Klampenborg Station. Portene fik tidligt den 

karakteristiske røde farve, og det nuværende udseende går helt tilbage til midten 

af 1700-tallet med en overligger, der er forsynet med den regerende monarks 

monogram. Konstruktionen er meget stærk for at sikre, at portene ikke bliver 

skæve. 

Booking: Booking ikke nødvendig. 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 2 t. 43 min. til Århus) 

 

 

Tur 10 (Sjælland – Lolland - Fyn) 

 

Afgang fra egen skole 

 

Besøgssted 1: Geocenter Møns klint – Klinten fortæller 

Hjemmeside: www.moensklint.dk 

Adresse: Stengårdsvej 8, 4791 Borre 

Besøg: 3 timer (på egen hånd eller tilrettelagt forløb) 

Pris: 80 kr. pr. person 

Tema: Eleverne kommer på en dannelsesrejse til Kridthavet, der for 70 mio. år 

siden dækkede hele Danmark. På stranden findes fossiler fra Kridthavets dyreliv, 

for eksempel vættelys, og eleverne introduceres til livets udvikling med begreber 

som fødenet, tilpasning og evolution. Forløbet fortæller, hvordan kridtet blev 

dannet af rester af mikroskopiske alger fra havet, og senere skubbet op af gletsjere 

under sidste istid, hvorved Danmark blev født! Efter turen på stranden er 

klasserne på egen hånd i udstillingen med bl.a. virtual reality-oplevelser og 3D-

biograf. Mulighed for overnatning i egnens vandrehjem mv. 

Booking: Kontaktperson Helle Juul Hansen, heh@moensklint.dk 

Transport til næste destination: 1 t. 25 min. (79,7 km) 

 

Besøgssted 2: Besøg Fuglsang Kunstmuseum og nyd naturen 

Hjemmeside: www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum.dk 

mailto:skolebooking@experimentarium.dk
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/sevaerdigheder/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/sevaerdigheder/
http://www.moensklint.dk/
mailto:heh@moensklint.dk
http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum.dk
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Adresse: Nystedvej 71, 4891 Toreby 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb) 

Pris: 500 kr. 

Tema: Forløbet LOL-land er udviklet til 4. klasse og tager udgangspunkt i det 

særlige landskab, som findes lige rundt om museet. Hvorfor er naturen så 

spændende, fantastisk og vigtig for os? Hvad fortæller kunsten om naturen? Hvad 

er vigtigt for dig, når du går tur, kigger ud ad vinduet eller drømmer dig væk til et 

dejligt sted? Forløbet veksler mellem miniomvisning, dialog, praktiske øvelser og 

årstidsbestemte kig ud i den LOL-landske natur. Fagene dansk, billedkunst og 

natur og teknologi, er tydeligt indeholdt i forløbet med fokus på læringsmål 

svarende til klassetrinnet. Desuden vægter forløbet  mere alment  og æstetisk 

dannende aspekter t gennem børnenes mulighed for oplevelse, sansning, 

anerkendelse, undren og dialogisk atmosfære.   

Booking: Kontaktperson Guri Skygge Andersen, post@fuglsangkunstmuseum.dk 

Transport til næste destination: 40 min. (38,7 km) 

 

Besøgssted 3: Knuthenlund – Biodynamisk landbrug 

Hjemmeside: www.knuthenlund.dk 

Adresse: Knuthenlundvej 7, 4952 Stokkemarke 

Besøg: 1,5 time (tilrettelagt forløb eller på egen hånd) 

Pris: 4.000 kr. pr. tilrettelagt forløb 

Tema: Knuthenlund er et åbent, biodynamisk landbrug midt i Lollands frodige 

natur. Her er produkterne skabt med respekt for dyrene og naturens egen orden. 

Medarbejderne vil kunne fortælle om bæredygtige processer, der sikrer høj 

kvalitet, stor smag og rene produkter. Hertil kommer muligheder for at se dyrene 

på markerne eller i staldene og overvære malkningen om eftermiddagen. 

Booking: Kontaktperson Susanne Hovmand, susanne@knuthenlund.dk 

Transport til næste destination: 2 t. 40 min. (123,1 km) 

 

Besøgssted 4: Vigelsø, Odense Fjord – En ø genopstår 

Hjemmeside: https://www.fjordens dag.dk/naturskolen-vigelsoe/ 

Adresse: Klintebjergvej 182, 5450 Otterup (overfart til Vigelsø) 

Besøg: 2 timer (på egen hånd og overnatning på naturskole) 

Pris: 1.500 kr. inkl. sejltur på tre minutter hver vej 

Tema: Tidligere levede mange mennesker af havets fisk, og mange små fiskelejer 

opstod. Langs mange af fjordene gik man efter 1860 i gang med at inddæmme og 

udtørre fjordarme og øer – også på Odense Fjords centralt beliggende øde ø, 

Vigelsø. Øen er nu ved at blive ført tilbage til de oprindeligt tre øer, der blev tørlagt 

og samlet og genskabt med naurtyper som enge, overdrev og skov. Naturskole med 

overnatning på øen. Der sejler færge til øen – overfarten tager tre minutter. 

Booking: Fjordens Dags sekretariat, https://www.fjordensdag.dk/booking-og-

priser/, telefon 63 75 68 08. Bemærk, at overnatning kan tilkøbes. 

Transport til næste destination: 40 min. (33,5 km) 

  

Besøgssted 5: Østfyns Museer, Vikingemuseet Ladby – Kongen i graven 

Hjemmeside: www.vikingemuseetladby.dk 

Adresse: Vikingevej 123, 5300 Kerteminde 

mailto:post@fuglsangkunstmuseum.dk
http://www.knuthenlund.dk/
mailto:susanne@knuthenlund.dk
https://www.fjordens/
https://www.fjordensdag.dk/booking-og-priser/
https://www.fjordensdag.dk/booking-og-priser/
http://www.vikingemuseetladby.dk/
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Besøg: 1,5 timer 

Pris: 500 kr. 

Tema: På Vikingemuseet Ladby tilbyder museet et læringsforløb tilrettelagt 

specielt for 4 klasser. Her kommer man bl.a. på besøg i den oprindelige gravhøj 

med vikingeskibsgraven og i udstillingsbygningen, hvor der fortælles om 

vikingekongens verden. Samtidig besøges museets vikingeskib Ladbydragen – en 

kopi af det oprindelige vikingeskib, kongen blev gravlagt i. Der vil undervejs være 

læringsopgaver for børnene.   

Booking: vikingemuseet@ostfynsmuseer.dk 

Transport til næste destination: 28 min. (19,4 km) 

 

Besøgssted 6: Odense Bys Museer, H.C. Andersen Museum – Eventyrets 

mester 

Hjemmeside: www.museum.odense.dk/hcandersenmuseum  

Adresse: Claus Bergs Gade 11 

Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb / på egen hånd) 

Pris: Rundvisning på 1 time: 550 kr./ Undervisningsforløb på 2 timer: 900 kr. 

Tema: H.C. Andersens Museum i Odense er hovedmuseet for eventyrdigteren og 

forfatteren H.C. Andersen.  

Udstillingen blander beskrivelsen af digterens liv med farverige og eventyrlige 

elementer og fremhæver H.C. Andersens billedkunstneriske virke. Du kan møde 

papirklip i overstørrelse, elementer fra eventyr som "Klods-Hans", "Sommerfuglen" 

og "Den flyvende Kuffert", biografiske billedtableauer - og selvfølgelig et udvalg af 

de originale og ikoniske genstande som Andersens høje hat, skrivebordet, hvor 

eventyr blev til, rejseudstyret, billedbøger og meget mere. 

Museet tilbyder undervisningsforløb målrettet mellemtrinet. 

Booking: Undervisning bestilles gennem Servicesekretariatet på tlf. 65 51 46 

01 eller via mail på museum@odense.dk. 

Transport til næste destination: Retur til egen skole (ca. 1 t 10 min. til 

Slagelse)  

 

 

 

mailto:vikingemuseet@ostfynsmuseer.dk
http://www.museum.odense.dk/hcandersenmuseum
mailto:museum@odense.dk

