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Kildekufferten

Når eleverne springer af båden, lander de

Med afsæt i de autentiske, historiske rum

i en tidslomme fuld af spor fra fortiden.

taler vi om, hvordan en kilde kan se ud,

De går på opdagelse på egen hånd og

og hvad den kan bruges til. Eleverne under

undersøger, hvilke hemmeligheder fortet

søger gamle kufferter fulde af billeder og

gemmer på. Hvad lavede soldaterne her

historier om Trekroner, og vi afkoder og

ude under 1. Verdenskrig? Hvem har tegnet

bearbejder kilderne og forholder os kilde

det falmede kort på væggen – og hvad er

kritisk til, hvad fortiden fortæller.

Kontaktinformation
Skoletjenesten Københavns Befæstning udvikler hele tiden nye undervisningsaktiviteter.
Læs om undervisningsaktiviteterne på
Vestvolden, Garderhøjfortet og Trekroner
i denne folder. Bestil undervisningsforløb
og læs mere om nye tilbud på vores hjem

KONGELUNDSFORT

meside:
www.befaestningen.dk/skoletjenesten
Hvis du har spørgsmål eller særlige fore
spørgsler, er du velkommen til at kontakte

historien bag det sunkne skib?

os på skoletjenesten@befaestningen.dk

Fort

eller telefon 3268 7359.
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Historie og dansk, 3.-6. klasse

Historie og samfundsfag, 7.-10. klasse

Tid: 2,5 timer + sejltur

Tid: 2,5 timer + sejltur

Maj til september

Maj til september

Pris: 500 kr.

Pris: 500 kr.

Mødested: Nyhavn

Mødested: Nyhavn

vestvolden

På cykel i kulturarven

garderhøjfortet

Gå på jagt efter
historiske spor

En tur på cyklen langs Vestvolden afslører

Eleverne oplever, hvordan rum og genstan

både forfaldne, tilvoksede krudtmagasiner

de kan fortælle om fortiden. I små grupper

og flotte, nyrestaurerede forsvarsværker.

udforsker de fortet på egen hånd. De får

Vi skal helt ind i de gamle, mørke rum og

kort og spor, som de leder efter, og de lærer

langt op på volden for at se, hvor forskelligt

om historien ved at kigge, røre, lugte og gå

fortiden er bevaret. Eleverne argumenterer

rundt på fortet. Sammen taler vi om histo

for deres holdning til bevaring af volden.

rien og menneskene på fortet.

For skal fortiden overhovedet bevares?

Vestvolden ligger i store grønne om

under 1. Verdenskrig, lokalhistorie og

Historie og samfundsfag, 6.-10. klasse

Midt i et villakvarter ligger det kæmpe

gemt bag den store knirkende jern

Historie og dansk, 3.-6. klasse

råder – men når eleverne kigger efter,

fortidens kulturmøder, men også om

Tid: 2 timer

mæssige fort gemt. Men hvorfor sam

port, hvor eleverne finder historier om

Tid: 2 timer

dukker gemte og glemte døre i volden

vores fælles kulturarv i nutiden.

April til oktober

lede byens borgere selv ind til fortet?

fortidens forsvar.

April til oktober

Pris: 300 kr.

Heldigvis er der stadig masser af spor

op. Ud vælter historier om soldaterliv

Mødested: Artillerimagasinet i Rødovre

Lejrliv – på besøg i
soldaternes telte

I soldaternes fodspor

Historisk jul på
Vestvolden

Pris: 300 kr.
Mødested: Garderhøjfortet i Gentofte

Tankerne bag undervisningen
Om projektet
Vores erfaring i Skoletjenesten Københavns Befæstning er, at de bedste rammer for

Et partnerskab bestående af Realdania,

læring skabes, når eleverne bruger rum og krop aktivt og de går i dialog med de histo-

Skov-og Naturstyrelsen og Kulturarvs-

riske genstande og med hinanden.

styrelsen arbejder for at vække Københavns
gamle forsvarsværk til live.

Oplevelse før oplysning: Eleverne oplever og opdager selv Befæstningen, og det pirrer
deres nysgerrighed. På Befæstningen er det eleverne, der stiller spørgsmålene, og os der

Befæstningsringen skal genoplives, så den

svarer.

kan udnyttes rekreativt, og dens historie

komme i den rette julestemning. Eleverne

Historien er fysisk: Forterne konkretiserer fortiden og giver eleverne mulighed for

sammenhængende initiativer, der øger op

går på jagt med lommelygter i de gamle,

besøger sikringsstyrkerne i deres bolig og

at ”røre ved historien”. De leder efter historiske spor, læser originale breve og mærker

rører, og forestiller sig livet dengang, inden

lukkede krudtmagasiner og gennem med

arbejdssted på volden. Petroleumslampen

historien med alle sanser.

vi går op på volden og ser, hvor de soldater,

digtning forestiller eleverne sig livet som

lyser, mens eleverne skriver eller tegner

vi nu har lært at kende, arbejdede.

soldat under 1. Verdenskrig.

julepostkort til nogen, de holder af.

Eleverne løfter teltdugen og kravler ind

Kom med ind i dybet på Vestvolden. Ele

Oplev hvordan soldaterne forberedte julen

i fortiden. Vi besøger soldaternes teltlejr

verne opdager, at en lokal græsvold kan

under 1. Verdenskrig og hjælp dem med at

og oplever, hvordan det var at arbejde på

fortælle mange historier fra fortiden. Vi

volden for 100 år siden. Eleverne prøver tøj,

Læring gennem bevægelse: Undervisning på Befæstningen er ”en slags gymnastik,
både for hjernen og for kroppen”, siger eleven Dennis. Eleverne skal bruge deres krop og
får sved på panden i alle forløb.

Alle fag
Dansk og historie, 0.-3. klasse

Dansk og historie, 3.-6. klasse

Aldersdifferentieret, 0.-6. klasse

Samarbejde giver succesoplevelser: På Befæstningen arbejder eleverne sammen i

Tid: 1 time og 15 min.

Tid: 1,5 time

Tid: 1,5 time

grupper. De mørke rum er uhyggelige, men fællesskabet gør modig og giver glæde og

April til oktober

April til oktober

Ultimo november til medio december

sammenhold i gruppen.

Pris: 300 kr.

Pris: 300 kr.

Pris: 300 kr.

Mødested: Artillerimagasinet i Rødovre

Mødested: Artillerimagasinet i Rødovre

Mødested: Artillerimagasinet i Rødovre

blive fortalt. Partnerskabet lægger vægt på
mærksomheden på Befæstningens helhed.
Partnerskabet har indgået kontrakt med
Skoletjenesten på Sjælland om at udvikle
Befæstningens potentialer for skoleverdenen og tilbyde undervisningsaktiviteter
på hele befæstningsringen.

