Kulturtjeneste i Vesthimmerlands Kommune 2022/23
Undervisningstilbud til dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser

Kulturnøgle Vesthimmerland er udviklet i et samarbejde
mellem Vesthimmerlands Kommune (Skole og Dagtilbud,
Kultur og Fritid), Vesthimmerlands Museum og Limfjordsmuseet. Nøglen indeholder tilbud om læringsforløb fra de
to museer samt tilbud fra Herregården Hessel, Johannes
V. Jensen og Thit Jensen Museet, Vesthimmerlands Biblioteker, Naturekspeditionen, Kulturskolen Vesthimmerland
og Vesthimmerlands Musikhus ALFA.
Kulturnøglen er en samling af tilbud fra ovennævnte kulturinstitutioner målrettet dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.
Hensigten med tilbuddene er at styrke elevernes læringsudbytte og trivsel ved at inddrage det omgivende samfund og
bruge nogle af de kompetencer og den autentiske viden, der
ﬁndes hos de mange kulturinstitutioner i Vesthimmerland.
Det er vigtigt, at alle børn i kommunen får kendskab til den
kulturelle mangfoldighed, der ﬁndes i Vesthimmerland, da
det er med til at give dem en forståelse af verden, at danne
dem som mennesker og udvikle dem til det fællesskab,
de er en del af.
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Tilbuddene er kun nogle af de muligheder, der ﬁndes i
lokalområdet, hvor børn og unge kan møde specialiserede
læringsmiljøer og anderledes undervisningsformer.
De forskellige tilbud er beskrevet med kompetenceområde
og læringsmål, således at fagligheden sikres og tilbuddene
understøtter opfyldelsen af kompetencemål og læreplaner.
Kontakt venligst udbyderen, hvis I er interesseret i online
undervisning og rådgivning til pædagoger og undervisere.
Hvis det bliver aktuelt, sikrer udbyderne, at alle forløb indrettes efter gældende COVID-19 forbehold og anbefalinger.
Det er vores håb, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser vil blive inspireret af Kulturnøglen, og at den vil blive
brugt aktivt i forbindelse med planlægning af læringsforløb.
Venlig hilsen
Anne Marie Holm
Kultur- og Fritidschef
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SÅDAN BRUGER DU
KULTURNØGLEN
Kulturnøglen er et opslagsværk til inspiration!
Tag et kig på indholdsfortegnelsen side 2-3 og bliv nysgerrig på, hvad der gemmer sig bag overskrifterne. Her
kan du også straks spotte, om forløbet henvender sig til
den årgang af børn, som du skal undervise. Selvfølgelig
er beskrivelsen af de enkelte forløb nok mest interessant.
Men brug lige tre minutter på at læse præsentationerne af
udbyderne på siderne 6, 14, 16, 29, 34, 36, 40, 45, 46. Her
står ﬂere nyttige informationer om stederne, menneskene
I møder og mulighederne for tilrettelæggelse af forløb.

Kontakt udbyderne
Uanset om du har spørgsmål vedr. et konkret forløb eller
ideer til et særligt forløb, så tag kontakt til udbyderne og
få en snak.
De kan træffes her:

Skab dit eget forløb
Alle beskrivelserne I Kulturnøglen er udtryk for en ramme
for et undervisningsforløb. Har du brug for en særlig vinkel
eller et særligt fokus for at opfylde din læreplan, så kontakt
museerne, biblioteket, Kulturskolen, ALFA eller naturvejlederen og præsenter dit behov. Så kan I i fællesskab tilrettelægge et forløb, der giver mening for din undervisning.
Måske du har brug for elementer fra forskellige forløb, så
ﬁnder I også en løsning på det i et samarbejde med ﬂere
af udbyderne.
Mulighed for online kontakt
Måske har du brug for et kort indlæg i din undervisning,
som kan løses med en online kontakt til kulturinstitutionen.
Så ring og hør, om det er en mulighed med de virtuelle
platforme, I hver især har til rådighed.
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Johannes V. Jensen og Thit Jensen
Museet
Peter Hørup
Tlf. 9866 6788 / 4261 8198
E-mail: ph@jensenmuseet.dk

Vesthimmerlands Museum
Kim Callesen
Tlf. 4063 7420
E-mail: undervisning@vmus.dk eller
kimx338x@vhkskole.dk

Limfjordsmuseet
Tine Pedersen
Tlf. 9867 1805 / 3147 7950
E-mail: tp@limfjordsmusset.dk

Stenaldercenter Ertebølle
Louise Villadsen
Tlf. 6142 5080
E-mail: lv@vmus.dk

Kulturskolen Vesthimmerland
Malene Bonderup Wennerlin
Tlf. 9966 8825
E-mail: kulturskolen@vesthimmerland.dk

Herregården Hessel
Elisabeth Barfod Carlsen
Tlf. 9863 8125 / 2058 2201
E-mail: info@herregården-hessel.dk

Vesthimmerlands Biblioteker
Jette Ninette Olsen
Tlf. 9966 8510
E-mail: jol@vesthimmerland.dk

Karen Bak Rolskov
Tlf. 9863 8125/2058 2201
E-mail: kbr@herregaarden-hessel.dk

Vesthimmerlands Musikhus ALFA
Lisbeth Jagd
Tlf. 4093 3390
E-mail: lj@vmalfa.dk

Naturekspeditionen
Karin Winther
Tlf. 3032 4939
E-mail: karin@naturekspeditionen.dk
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LIMFJORDSMUSEETS
SKOLETJENESTE
På Limfjordsmuseet bliver I klogere på både kultur- og
naturhistorie. Med Limfjorden i baghaven kan I komme
helt tæt på livet under vand – både fysisk og fagligt. Vi
indbyder til undervisningsforløb og oplevelser i skønne
rammer med autentiske historiske bygninger, rørebassin,
sejlture og naturligvis Limfjorden.
Vi vil
• skabe lærerigt og relevant indhold, der er tilpasset alder
og fag.
• invitere til aktive dage med f.eks. sejlture, krabbefangst,
ﬁskeri med waders og net, madlavning og hands-on
formidling.
• gøre jer klogere på Limfjorden, dets plante- og dyreliv
og miljø.
• også gerne bringe Limfjorden ud til jer og komme på
besøg.
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Vores tilbud
er eksempler på de mange muligheder, der er. Vi kan altid
tilpasse et forløb eller besøg, efter jeres ønsker og behov.
Det kan være som optakt, indspark, afbræk eller afslutning
på et forløb hos jer, eller som en enkeltstående oplevelse i
et alternativt, autentisk læringsmiljø. Vi indretter os naturligvis efter den nye virkelighed efter COVID-19 og følger
altid gældende forholdsregler og anbefalinger.
Hvem er vi?
Tine Pedersen, biolog og formidler. Kan kontaktes på tlf.
9867 1805/3147 7950 eller tp@limfjordsmuseet.dk
Vi kan mødes
• på Limfjordsmuseet, Kanalvejen 40, 9670 Løgstør
• på en strand, en havn eller en græsplæne nær dig
• på skolen, i børnehaven eller på ungdomsuddannelsen
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Fjorden på skolen

Mad fra fjorden

Klassetrin: Daginstitution – Ungdomsudd.

Klassetrin: Børnehave.

Fag:

Fag:

Natur/teknologi, biologi, historie, hjemkundskab, håndværk og design.

Kompetenceområde: Afhængigt af det valgte forløb.
Indhold: Er det ikke muligt at komme ud til Limfjordsmuseet, bringer vi gerne Limfjordsmuseet til jer.
Formidleren mødes med jer på skolen/institutionen
eller et andet sted. Emnerne tager udgangspunkt i
Limfjordens natur og historie. Museets formidler medbringer alt det nødvendige grej og eventuelt også dyr.
Ring og hør nærmere. Vi laver i fællesskab et forløb,
som passer til jer.
Varighed og pris: 4 timer, gratis. Dog betales der
for transport til formidleren.
Sted:

Der hvor I ønsker det.

Hvornår:

Hele året.
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Leg og læring, kommunikation
og sprog.

Kompetenceområde: Natur og ude liv: Hvor kommer
vores mad fra. Dyr og planter vi spiser. Bevidsthed
om naturen samt sammenhænge. Samarbejde om
madlavning med fokus på de sociale kompetencer.
Indhold: Få besøg i børnehaven. Naturvejlederen
medbringer alt hvad der skal bruges til at lave bålmad hos jer. I kan deltage i processen efter jeres og
børnenes behov og muligheder. Sammen oplever vi
processen fra de levende dyr over tilberedning og til
slut fællesspisning.
Varighed og pris: 4 timer. 800 kr. til indkøb.
Sted:

I børnehaven.

Hvornår:

Hele året.
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Limfjordsoplevelser

Børn af fjorden

Klassetrin: Børnehave

Klassetrin: 0. – 6. klasse

Fag:

Fag:

Leg og læring, børnefællesskaber

Kompetenceområde: Natur/udeliv, krop, sanser og
bevægelse, alsidig personlig udvikling
Indhold: Et oplevelsesbaseret forløb, hvor børnene,
udstyret med net og spande, ﬁsker efter dyr og planter
i Frederik VII´s kanal. Vi tager en sejltur på kanalen i
et af museets historiske fartøjer og kommer helt tæt
på dyrene i museets rørebassin. Museet sørger for
redningsveste og ﬁskegrej.
Varighed og pris: 2-3 timer, gratis.
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Sted:

Limfjordsmuseet eller
en strand nær jer.

Hvornår:

Maj-juni samt august-september.

Historie, håndværk og design samt
madkundskab.

Kompetenceområde: Forståelse mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med
historiske scenarier og fortællinger. Forståelse for
anvendelse og bearbejdelse af træ og madlavning
samt forståelse af madkultur og levevilkår.
Indhold: Under forløbet vil eleverne få forståelse for,
hvordan det var at være barn i en ﬁskerfamilie i starten
af 1900-tallet. Eleverne skal være med til at klargøre
ﬁskeredskaber og tilberede mad. Eleverne oplever
også, hvilke lege børn dengang legede. Forløbet kan
udbygges med rollespil.
Varighed og pris: 3 timer, 400 kr. til indkøb af
råvarer.
Sted:

Limfjordsmuseet.

Hvornår:

Hele året.
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Limfjorden

Fjorden i tal

Klassetrin: 0. – 9. klasse.

Klassetrin: 4. – 6. klasse.

Fag:

Fag:

– over og under overﬂaden
Natur og teknologi, biologi, historie.

Kompetenceområde: Genkende dyr og planter, lære
måder at undersøge naturen på samt få viden om
dyrenes opbygning samt omsætning af organisk stof.

– fjordmatematik

Matematik.

Kompetenceområde: Geometri og opmåling samt
statistik efter trin og fase.

Indhold: Forløbet tilrettelægges efter jeres ønsker.
Eleverne kan, iført waders, net og spande, fange
og undersøge dyr. For de lidt ældre elever, kan der
arrangeres dissektion i hold. Der kan arrangeres
sejltur med et af museets historiske fartøjer, hvor I
kan opleve kanalen på nærmeste hold.

Indhold: Få matematikken ud af klasseværelset
og ned i fjorden. Eleverne opmåler kysten over og
under vandet. Vi ser på transekter, kystlinje, dyr og
planter og benytter matematikken til kvantiﬁcering af
naturen omkring os. Grafer, gennemsnit og målestoksforhold vil få et håndgribeligt indhold, som eleverne
kan relatere til.

Varighed og pris: 3 timer, gratis.

Varighed og pris: 3 timer, gratis.

Sted:

Limfjordsmuseet.

Sted:

Kysten ved Limfjordsmuseet.

Hvornår:

Maj-juni samt august-september
eller efter aftale.

Hvornår:

April-juni samt august-september.
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UNESCO verdensarv
Klassetrin: 4. – 6. klasse.
Fag:

Historie.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.
Indhold: Fra vikingernes langskibe til nutidens lystfartøjer. 2000 års traditioner ligger i Frederik VII´s kanal.
Gennem forløbet bliver eleverne guidet gennem den
immaterielle kulturarv, som knytter sig til de klinkbyggede fartøjer. Eleverne slår reb, måler vanddybder og
sejler på kanalen. Gennem hele forløbet, får eleverne
også kendskab til sømandens livsvilkår.
Varighed og pris: 3 timer, gratis.
Sted:

Limfjordsmuseet.

Hvornår:

April-september.

Fra ﬁskebonde til ﬁsker
– vejen til et bæredygtigt ﬁskeri
Klassetrin: 4. – 9. klasse.
Fag:

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng,
historiebrug (historisk bevidsthed) samt perspektivering (N/T og geograﬁ).
Indhold: Gennem museets samling af ﬁskeredskaber og ﬁskefartøjer undersøger vi, hvordan ﬁskeriet
i Limfjorden har udviklet sig fra renæssancens sildeﬁskeri og op til muslingeﬁskeriet i dag. Gennem
forløbet bliver eleverne udsat for historiske dilemmaer, som de skal tage stilling til inden for emner
som livsvilkår, ændringer i vandmiljøet, overﬁskeri
og bæredygtighed.

Klassetrin: 4. – 9. klasse.
Fag:

Historie og madkundskab.
Bæredygtighed i vores madvaner.

Kompetenceområde: Aktiviteten er rettet mod et
kig ind i de ændringer af levevilkår og ernæring, som
mennesker omkring Limfjorden har oplevet. Aktiviteten
kan indgå som et supplement til historieundervisningen, og omhandler tiden fra 1825 og til nutid.
Indhold: Aktiviteten indeholder et historisk oplæg
om mad fra fjorden før og nu. Derefter vil eleverne
blive opdelt i grupper og efter anvisning tilberede
de aftalte råvarer. Det kan være blåmuslinger, rejer,
snegle eller ﬁsk indkøbt til lejligheden.

Varighed og pris: 3 timer, gratis.

Madlavningen foregår på trangiaer. Aktiviteten kan
også ses som en del af et længere undervisningsforløb på skolen.

Sted:

Limfjordsmuseet.

Varighed og pris: 3 timer, ca. 400-600 kr. til indkøb.

Hele året.

Sted:

På museet.

Hvornår:

Året rundt.

Hvornår:
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Historie samt natur/teknologi
og geograﬁ.

Fra fjord til mund
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Frederiks VII’s kanal
– porten til verden

Klassetrin: 7. – 9. klasse.
Fag:

Historie og geograﬁ.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng
samt naturgrundlag og levevilkår.
Indhold: I midten af 1800-tallet var søhandelsvejen
for Limfjordens købstæder i fare for at sande til. Løsningen blev Frederik VII’s Kanal fra 1861.
I dette forløb får eleverne viden om kanalens tilblivelse, dens betydning for Limfjordens udvikling og
vækst. Eleverne involveres aktivt i konﬂikten mellem
købmændene fra hhv. Limfjorden og Aalborg samt
fremmedarbejdernes oprør.
Varighed og pris: 3 timer, gratis.
Sted:

Limfjordsmuseet.

Hvornår:

Hele året.

11

Mikroplast i Limfjorden

Snorkling i fjorden

Klassetrin: 7. – 9. klasse.

Klassetrin: 7. – 10. klasse.

Klassetrin: 7. – 9. klasse.

Fag:

Fag:

Fag:

Kompetenceområde: Undersøgelse, modellering,
perspektivering og kommunikation. Viden om menneskets påvirkning af naturen og konsekvenser heraf.

Kampen om fjorden
– museet som kilde
Historie.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.
Søfartshistorie og bæredygtigt ﬁskeri.
Indhold: Limfjorden har gennem tiden været genstand
for mange konﬂikter. Fiskerettigheder, anlægsarbejde
samt sammenstød mellem høj og lav har været kilde
til mange konﬂikter. Eleverne inddrages i baggrunde
og mulige løsninger.
Varighed og pris: 3 timer, gratis.
Sted:

Limfjordsmuseet.

Hvornår:

Hele året.

Biologi.

Biologi, geograﬁ, idræt.

Kompetenceområde: Undersøgelse af organismers
livsbetingelser samt navigation under overﬂaden.

Indhold: Eleverne indsamler og arbejder med vandprøver samt prøver kræfter med dissektion og mikroskopi af blåmuslinger. Eleverne opnår viden om/
forståelse for det marine miljø og nogle af fremtidens
udfordringer i forbindelse med udnyttelse af marine
ressourcer.

Indhold: Snorkeldykning er en fantastisk måde at
opleve fjorden på. At ligge i overﬂaden og kunne se
dyr og planter samtidig med at kunne trække vejret.
Eleverne lærer om makkerskab og sikkerhed i vandet
og får trænet deres opmærksomhed i undersøgelsen
af, hvilke livsformer der er i fjorden lige ud for stranden,
og hvordan man ﬁnder vej.

Varighed og pris: 3 timer, gratis.

Varighed og pris: 3 timer, gratis.

Sted:

Limfjordsmuseet.

Sted:

Limfjordsmuseet.

Hvornår:

April-September.

Hvornår:

August-september.

Fællesfagligt
naturfagsforløb

– “produktion med bæredygtig
udnyttelse af naturgrundlaget”
Klassetrin: 8. – 9. klasse.
Fag:

Eksamensrelateret.

Kompetenceområde: Optakt til den fællesfaglige
naturfagsprøve med blåmuslinger og tang som
omdrejningspunkt. Undersøgelse, perspektivering,
modellering og kommunikation.
Indhold: Forløbet foregår i Fjordhaven, Løgstør, og
på Limfjordsmuseet, hvor eleverne undersøger, måler
og diskuterer forholdene omkring fødevareproduktion
under vand.
Trækkes emnet til eksamen, kan eleverne og naturfagslæreren genbesøge Fjordhaven og formidleren,
for yderligere prøvetagning og genopfriskning af de
tidligere gennemgåede emner.
Varighed og pris: 3 timer, gratis.
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Sted:

Limfjordsmuseet.

Hvornår:

Marts-september.
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KULTURSKOLEN VESTHIMMERLAND
I Kulturskolen Vesthimmerland arbejder vi på et kontinuerligt
samarbejde med skoler og daginstitutioner i Vesthimmerland. Vi lever af samarbejde! Kulturskolen ønsker at være
en integreret del af skolens og dermed også børnenes
hverdag. Vi kan som institution tilbyde mange forskellige
former for undervisningsforløb af kortere eller længere
varighed. Dialogen med den enkelte skole eller institution,
er en meget vigtig faktor for os – på den måde snakker
vi os til rette og lægger de muligheder frem, vi kan se og
byde ind med på netop din skole.
Vi har mange strenge at spille på og mange farver at male
med, og i et samarbejde arbejder vi på at få begge institutioners fagligheder i spil til glæde og gavn for børnene.
Kulturskolen lever af at stimulere og udfordre fantasien, og
vi gør det aldrig uden en samarbejdspartner.
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Vi planlægger vores forløb i en grundig dialog med den
enkelte skole. Vi har stor erfaring i at udarbejde kortere
og længere og meget forskellige undervisningsforløb i
samarbejde med skoler og institutioner. Vi er gode til at
’tænke ud af boksen’ og kan byde ind med vinkler og idéer
set fra et kulturskoleperspektiv. Kort sagt – vi er sjove at
lege med, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har lyst
til et samarbejde! Så ser vi på mulighederne sammen.
Læs mere om de allerede eksisterende skole- og institutionssamarbejder på vores hjemmeside, www.kulturskolen.dk.
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SKOLETJENESTEN VED
VESTHIMMERLANDS MUSEUM
På de næste sider ﬁnder du undervisningstilbud fra undervisningstjenesten på Vesthimmerlands Museum og Stenaldercenter Ertebølle.
Vi vil
være en integreret del af Vesthimmerlands undervisningsog dannelsesinstitutioner, være samarbejdspartner, inspirator, supplement, igangsætter og et konkret bud på, hvordan faglig undervisning kan ﬂyttes ud af de traditionelle
undervisningsmiljøer.
Vi søger at gøre det abstrakte konkret og give eleverne et
personligt forhold til kulturarven gennem sanselig, æstetisk
og håndgribelig undervisning.

Vores tilbud
er et udpluk af de ”pakkeløsninger”, der søger at dække
så mange fag som muligt og skabe sammenhæng mellem
teori og praksis.
OBS
Alle forløb er gratis for institutioner, der kommer fra Vesthimmerlands Kommune.
Nyt i 2022: Vi deltager i et Eramus+-projekt, der hedder
STEAM builders. I vil derfor kunne ﬁnde 5 nye forløb med
disse logoer her i hæftet.

På museum med
Karl Max

Nissejagt på Vesthimmerlands Museum

Klassetrin: Børnehave – evt. 0. klasse.

Klassetrin: Børnehave – 3. klasse.

Kompetenceområde: At deltage i kulturelle aktiviteter, at have indlevelse i andre og at anvende sanserne.

Fag: Historie, dansk, kultur-og traditionsformidling.

Indhold: Vesthimmerlands Museums underviser
har fået en ny kollega: En kat eller rettere en dukke,
der hedder “Karl Max”. Forløbet er en dialog mellem
underviseren, Karl Max og børnene om: Hvad er et
museum, gamle dage og at et museum IKKE er et
sted med mange mus.
Varighed og pris: 45 min. - eller så længe børnene
kan holde til det, gratis.
Sted:

Vesthimmerlands Museum.

Hvornår:

Hele året.

Vi er
Kim Callesen: læreruddannet, museumsunderviser og
udeskolevejleder

Kompetenceområde: Læsning, kronologi og sammenhæng, historiebrug.
Indhold: I slutningen af november plejer forskellige
nisser at ﬂytte ind på museet i Aars. Det giver en
smule uro, da nisserne roder i udstillingerne. Derfor
beder vi om børnenes hjælp til at få styr på situationen.
Nissejagt er en forunderlig blanding af fortælling,
formidling af traditioner og en hyggelig ”skattejagt”,
der på naturlig vis bringer børnene rundt.
Varighed og pris: Ca. 60 min., gratis.
Sted:

Vesthimmerlands Museum.

Hvornår:

Mandag-fredag i de sidste 4 uger før jul.

Dette forløb er museets mest populære forløb, så der
er rift om tiderne. Derfor opfordrer vi til, at man booker
så tidligt som muligt, dvs. fra mandag i uge 43 kl. 7.30!

Louise Villadsen: cand.mag. i arkæologi, naturvejleder
og leder af Stenaldercenter Ertebølle
Vi kan mødes
• på Vesthimmerlands Museum, Stenaldercenter
Ertebølle eller Herregården Hessel
• på historiske steder i Vesthimmerland f.eks.
Aggersborg, Borremosen, Testrup Kloster
• hos jer på skolen, i børnehaven eller på ungdomsuddannelserne
Kontakt
Kim Callesen, Vesthimmerlands Museum,
Søndergade 44, 9600 Aars. Mobil 4063 7420
Mail: kjc@vmus.dk eller kimx338x@vhkskole.dk
Kim træffes lettest i tidsrummet kl. 13-15.
16
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Øjenåbner til Stenalderen

Bag museets montrer

Klassetrin: Børnehave – ungdomsudd.

Online
undervisningsforløb

Fag:

Klassetrin: Børnehave – ungdomsudd.

Fag:

Fag:

Historie, dansk, samfundsfag, håndværk
og design m.m.

Kompetenceområde: Historie: Primært kildearbejde
og historiebrug efter trin og fase.

Fag:

Indhold: ”Sveberne kommer” er en dramatisk fortælling til brug ved et besøg i Borremosefæstningen.
Eleverne lytter til fortællingen på mobilen, mens de
bevæger sig rundt i fæstningen. Fortællingen ﬁndes
her: http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/media/
om_museet/sveberne_kommer_64.mp3

Historie.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng
efter trin og fase. Kanonpunkt: Ertebøllekultur.

Historie.

Indhold: Gennem Powerpoint og hands on præsenteres eleverne for stenalderens verden. De møder
de første hytter, huse, jagtmetoder og beklædning,
så vidt muligt gennem de lokale fund. Eleverne oplever stenalderen med alle sanser gennem replika og
originale fund i hænderne. F.eks. vildsvinetænder,
potteskår og stenøkser.

Kompetenceområde: Tilpasses det fag, du vælger.

UU-vejledning: Kendskab til akademiske jobområder.

Indhold: I vælger fag, emne eller tema. Vi kommer
med et online oplæg på ca. 20 min. Det kan også
være håndværksrelaterede problemstillinger f.eks.
fremstilling af snor, slentring m.m.

Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.

Indhold: Forløbet er tænkt som en intro til museet.
Eleverne introduceres til den professionelle museumsverden gennem rundgang i udstilling, magasin m.m.,
hvor samtalen vil dreje sig om: Hvad er et museum?
Hvad og hvorfor indsamler vi? Hvorfor udgraver vi?
Hvad bevarer vi til? Og hvordan gør vi?

Sted:

Online forløb.

Hvornår:

Vær i god tid med at bestille forløb dvs.
min. 3 uger før afholdelse af webinar.

Levende tilvalg: Bueskydning, keramikfremstilling, benarbejde, læderarbejde
eller fremstilling af reb.
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Klassetrin: 0. – 10. klasse.

Sted:

Vesthimmerlands Museum
eller hos jer.

Hvornår:

Hele året.

Varighed og pris: Ca. 15 -20 min. online forløb, gratis.

Der vil være mulighed for, at eleverne møder museets
forskellige faggrupper f.eks. arkæologer, historikere,
receptionister, museumsundervisere, frivillige m.ﬂ.

Sveberne kommer!
Jernalder 500 f.v.t-700 e.v.t.
Klassetrin: 3. – 6. klasse.
Kompetenceområde: Kildearbejde og historiebrug.

Til fortællingen skal der bruges et kort, som du ﬁnder
her: http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/media/
om_museet/kort_borremosen.pdf
Varighed og pris: Ca. 30 min, gratis.

Varighed og pris: Ca. 1½ time, gratis.

KulturNøgle Vesthimmerland 2022/23

Sted:

Vesthimmerlands Museum.

Hvornår:

Hele året.

KulturNøgle Vesthimmerland 2022/23

Historie og dansk.

Forløbet kan med fordel kombineres
med ”Øjenåbner til Jernalderen” eller
”På med pilen”, der også kan afvikles i
Borremosen.
Sted:

Borremosefæstningen, indgang ved
rastepladsen på Aggersundvej.

Hvornår:

Hele året.
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STEAM Builders

- Maskiner for lys og skygge

Øjenåbner til
Bronzealderen

Gundestrupkarret

- en tegneserie fra Jernalderen

Klassetrin: 3. – 6. klasse.

ca. 2000 f.v.t.- 500 f.v.t

Klassetrin: 3. – 9. klasse.

Fag:

Klassetrin: 3. – 8. klasse.

Fag:

Kompetenceområde: Geometri og måling, design.

Fag:

Indhold: Vi starter med en præsentation af den verdensberømte kunstner Per Kirkeby. Eleverne skal
herefter selv være kreative og prøve kræfter med
lys og skygge ved at bygge deres egen stele ud af
legoklodser.

Kompetenceområde: Kronologisk overblik, sammenhænge, indsigt i menneskers levevilkår gennem
tiderne, kontinuitet og forandring m.m.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng,
billedbeskrivelse. Kanonpunkt: Kejser Augustus.

Varighed og pris: 2 timer, gratis.

Indhold: Et ”møde” med bronzealderens mennesker og den verden de befandt sig i. Hvordan var
klimaet? Hvordan så husene ud, det første metal,
tro, solvognen, gravhøje, hvordan så deres tøj ud?
Egtvedpigen, helleristninger m.m. Et sandt bombardement af billeder, fortællinger og genstande, der
skal gøre eleverne nysgerrige på den verden, der
kom efter stenalderen.

Matematik, håndværk og design.

Sted:

Vesthimmerlands Museum eller hos jer.

Hvornår:

Hele året.

Historie.

Kanonpunkt: Solvognen.

Historie og dansk.

Indhold: Kan du bruge øjnene - og beskrive, hvad
du ser? Mød et af verdens mest ikoniske fund, der
stadig forundrer og skaber debat - og så er det fundet
lige her i kommunen og har inspireret den kendte
tegneserietegner Uderzo’, der har tegnet Asterix.
Varighed og pris: 1 time, gratis.
Sted:

Vesthimmerlands Museum.

Hvornår:

Hele året.
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Hvornår:

Hele året.
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Klassetrin: 3. klasse – ungdomsudd.
Fag:

Historie, idræt og teambuilding.

Kompetenceområde: Historie, kronologi og sammenhæng, historiebrug efter trin og fase.
Indhold: Eleverne får et kort oplæg om bueskydningens historie i Danmark fra den tidlige jægerstenalder
til vor tids konkurrenceskydning. Forløbet sluttes
af med, at eleverne prøver på krop og sjæl, hvad
bueskydning er, og at det ofte er sværere at ramme
skiven end først antaget. Bueskydning er ikke alene
god motion og træning i at holde fokus, men også
ofte en socialt samlende sportsgren.

Varighed og pris: Ca. 1½ time, gratis.

Kan med fordel kombineres med bueskydning, oldtidsmadlavning, arbejde
med helleristninger på sten, papir eller
kroppen.
Vesthimmerlands Museum eller hos jer

– en introduktion til buens
kulturhistorie og bueskydning

Bueskydning egner sig også til elever med særlige
behov.

Varighed og pris: Ca. 1-2 timer, gratis.

Sted:

På med pilen

KulturNøgle Vesthimmerland 2022/23

Sted:

Bueskydning kan sagtens foregå på
skolen, men kræver tørvejr!

Hvornår:

April-oktober.
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Øjenåbner til Middelalderen
1066-1536

Klassetrin: 4. – 6. klasse.
Fag:

Historie.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng
efter trin og fase.
Indhold: Gennem Powerpoint og hands on præsenteres eleverne for middelalderens verden. Eleverne
får ”middelalderen i hænderne”.
Varighed og pris: Ca. 2 timer, gratis.
Kan med fordel udbygges med keramikfremstilling, bueskydning, læderarbejder,
heraldik (fremstilling af våbenskjold) eller
rollespilsvåben.
Sted:
Hvornår:

Vesthimmerlands Museum,
Vitskøl Kloster eller hos jer.
Hele året.

Besøg fra Middelalderen
Dansk middelalder 1193 eller
slutningen af 1400-tallet
Klassetrin: 4. – 6. klasse.
Fag:

Historie.

Kompetenceområde: Kronologi, Danmarks historie i
samspil med verden udenfor, sammenhænge mellem
materielle vilkår, hverdagsliv i middelalderen.
Indhold: Klassen får besøg af en af følgende ”personer fra middelalderen”:
a) Esben Sprænghest, detroniseret korsfarer i Sven
Thorkildsens tjeneste.
b) Esben Aﬂadskræmmer fortæller om sit liv på farten
som aﬂadskræmmer m.m.

Matematik på Aggersborg

Klassetrin: 4. – 6. klasse.

Fag:

Fag:

Kompetenceområde: Kildearbejde, historiebrug
efter trin og fase og geometri og måling. Kanonpunkt:
Jellingstenen.

Historie.

Kompetenceområde: Kronologi, Danmarks historie i
samspil med verden udenfor, sammenhænge mellem
materielle vilkår, hverdagsliv i middelalderen.
Indhold: Mød den frafaldne munk, Henrik Harefod,
der er dømt til at vise kommende novicer rundt på
Vitae Scholae. Et dramatiseret forløb, hvor eleverne
får en levende indførsel i klosterliv, tro og overtro i
senmiddelalderens verden.
Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.
Kan udvides med træning
i bueskydning.

c) Henrik Harefod, købmand, fortæller om livet i en
købmandsfamilie, handel, vandel, sildehandel og nye
varer i starten af 1400-tallet.

Sted:

Vitskøl Kloster.

Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.

Hvornår:

Hele året.

Kan udvides med træning i bueskydning, småhåndværk f.eks. snittearbejde, slentring
eller støbning.
Fremstilling af et
måltid middelaldermad for hele
klassen (pris 300
kr. til råvarer).
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Tro og overtro
på Vitskøl Kloster

Sted:

Vesthimmerlands
Museum, Vitskøl
Kloster eller
hos jer.

Hvornår:

Hele året.
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Klassetrin: 4. – 6. klasse.
Historie og matematik.

Indhold: Dansk vikingetid omkring år 980. Kort
intro til Aggersborgs historie samt rundgang på den
rekonstruerede vold, hvorefter eleverne får udleveret
opgaveark, der indeholder en række opmålingsopgaver, der løses på stedet. Forløbet foregår på
verdens største vikingeborg, Aggersborg, der ligger
ved Limfjorden over for Løgstør. Hele forløbet foregår
udendørs, så det stiller krav til elevernes påklædning
især valg af fodtøj.
Varighed og pris: Ca. 2-3 timer, gratis.
Kan udvides med træning i bueskydning
på Aggersborg.
Sted:

Aggersborg.

Hvornår:

Hele året.
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Øjenåbner til Jernalderen
500 f.v.t. – 700 e.v.t.

700 e.v.t.-1066 e.v.t.

Megalit-safari

– på besøg i en jættestue

Klassetrin: 4. – 8. klasse.

Klassetrin: 4. – 8. klasse.

Klassetrin: 4. – 8. klasse.

Fag:

Fag:

Fag:

Historie.

Historie.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng
efter trin og fase. Kanonpunkt: Jellingstenen.

Kompetencområde: Kronologi og sammenhæng,
kildearbejde og historiebrug efter trin og fase.

Indhold: Øjenåbneren er tænkt som en billede- og
genstandsmæssig appetitvækker gennem Powerpoint, hvor eleverne vil møde den lokale jernalder, få
indtryk af klimaændringernes betydning, bebyggelse,
mennesket, klædedragten, tro m.m.

Indhold: Øjenåbneren er tænkt som en billede- og
genstandsmæssig appetitvækker gennem et Powerpoint, hvor eleverne vil møde centrale områder
i vikingernes verden. Der inddrages lokale fund og
steder, således vil de møde stormanden fra Næsby,
Søndersø-sværdene og Aggersborg. Der vil være
mulighed for hands on på en række replika.

Indhold: Mærk en jættestue på krop og sjæl: Klassen
besøger en af Vesthimmerlands kommunes ﬂotte
jættestuer. Det anbefales at have fornuftigt tøj på,
og at eleverne medbringer en lygte.

Forløbet kan med fordel udvides med
bueskydning (kræver en time mere),
besøg i Borremosefæstningen eller
oldtidsmadlavning hos jer.
Sted:
Hvornår:

Vesthimmerlands Museum
eller på skolen.

Varighed og pris: 1-2 timer, gratis.
Forløbet kan med fordel udbygges
med bueskydning, fremstilling af et
måltid vikingemad eller håndværk.
Sted:

Vesthimmerlands Museum
eller hos jer.

Hvornår:

Hele året.

Hele året.
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Øjenåbner til Grønland
Klassetrin: 4. – 9. klasse.
Fag:

Historie, dansk, bevægelse.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng
efter trin og fase. Kejser Augustus.

Varighed og pris: 1½ time, gratis.
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Øjenåbner til Vikingetiden

Aktiviteten kan for nogle, både børn og voksne, opleves som særdeles grænseoverskridende.
Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.
Forløbet kan udvides med oldtidsmadlavning, keramikfremstilling eller besøg
i museets stenaldersamling.
Sted:

Giver Jættestue, Ettrup, Hvisselhøj,
Simested eller Sønderup.

Hvornår:

April-oktober.
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Historie, dansk, geograﬁ, samfundsfag,
kristendom, natur og teknik. Tilvælges
”Inuit-games” er faget idræt inkluderet.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng
efter trin og fase.
Indhold: Baggrund for særtilbud: Museumsunderviseren har undervist over en 3-årig periode i en
grønlandsk skole.
Oplæg ud fra Powerpoint og hands on om Grønlands
historie, klima, geograﬁ, sprog m.m. Efter ønske kan
der lægges særlig vægt på dagligliv, skolen i Grønland, jagt, dyreliv, hundeslædekørsel, sprog eller
”Den kolde krig”. Oplægget giver en kort introduktion
til grønlandsk.
Varighed og pris: Ca. 1-2 timer, gratis.
Inuit-games: En formiddag, hvor
eleverne bliver sat ind i inuit-idrætten.
Smag på Grønland: Underviseren
tilbereder grønlandsk mad (pris 400
kr. til indkøb).
Sted:

På jeres skole.

Hvornår:

Hele året.
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Per Kirkeby skulptur-tour

Dateringsmetoder

Klassetrin: 4. klasse – ungdomsudd.

Klassetrin: 5. – 10. klasse.

Fag:

Fag:

Dansk, historie og håndværk og design.

Historie, naturvidenskab, natur og teknik.

Kompetenceområde: Fortolkning, kildearbejde,
billedanalyse og design.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng,
kildearbejde og historiebrug efter trin og fase.

Indhold: Tag dine elever med rundt på en guidet tur i
Aars, som er den by i verden, der rummer den største
samling skulpturelle værker af den verdenskendte
kunstner Per Kirkeby i det offentlige rum.

Indhold: Hvordan kan arkæologer og historikere
egentlig tidsbestemme de genstande, som de håndterer? Eleverne introduceres til dateringsmetoder
gennem håndtering af en række genstande i kronologikasser, som de skal forsøge at anbringe på
en tidslinje.

Varighed og pris: 1½-2 timer, gratis.
Sted:

Vesthimmerlands Museum.

Hvornår:

Hele året.

Varighed og pris: 1-2 timer, gratis.
Sted:

Vesthimmerlands Museum eller hos jer.
Forløbet fungerer glimrende på skolen.

Hvornår:

Hele året.

Øjenåbner til
2. verdenskrig i
Vesthimmerland
Klassetrin: 6. – 9. klasse.
Fag:

Historie.

Kompetenceområde: Historiebrug.
Indhold: Forløbet er en intro til 2. verdenskrig med
fokus på 2. verdenskrig i Vesthimmerland, hvor de
centrale emner præsenteres gennem et Powerpoint:
9. april, samarbejdspolitikken, mørklægning, modstandsbevægelsen, arrestationen og henrettelsen
af Aars-gruppen, tyske ﬂygtninge, befrielsen og retsopgøret er nogle af de emner, der er i fokus gennem
arkiv-og billedmateriale.
Varighed og pris: 60 min., gratis.

STEAM Builders
– Middelalderens Blide
Klassetrin: 6. – 9. klasse.
Fag:

Matematik, historie, idræt og håndværk
og design.

Kompetenceområde: Historiebrug, geometri og
måling, kasteteknik, håndværkforarbejdning, håndværkmaterialer, design.
Indhold: Hvor langt kan du kaste? Lige siden de
første mennesker gik på jorden, har de haft brug
for at kunne kaste langt. Først, for at fange mad og
senere til brug i krige.
Vi undersøger, hvor langt I kan kaste, og hvad der skal
til for at kunne kaste rigtig langt. Bagefter skal I bygge
jeres egen miniudgave af krigsmaskinen - ”Bliden”.

Sted:

Vesthimmerlands Museum eller hos jer.

Varighed og pris: 2 timer, gratis.
Materialeudgift: 200 kr.

Hvornår:

Hele året.

Sted:

På jeres skole.

Hvornår:
Hele året.
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STEAM Builders

– Arkitekt for Harald Blåtand

Klassetrin: 9. klasse – gym.

Klassetrin: 7. klasse – ungdomsudd.

Fag:

Fag:

Kompetenceområde: UU-vejledning.

Historie, matematik.

Kompetenceområde: Geometri og måling, kronologi
og sammenhæng, historiebrug.
Indhold: Eleverne får en introduktion til de fem ringborge i Danmark. Hvorfor blev de bygget og af hvem?
Og hvad kan man se af dem i dag? Derefter skal
eleverne konstruere deres egen minimodel af én af
Trelleborgene.
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Praktik på museet
UU-vejledning.

Indhold: Eleven kommer i praktik på museet og
stifter bekendtskab med museets forskellige afdelinger. Eleven indgår i museets stab og deltager i
det daglige arbejde som: Arkæolog, historiker og
museumsunderviser.

Varighed og pris: 4 timer, gratis.

Varighed og pris: 5 dage, mandag-torsdag kl. 8-16
og fredag kl. 8-13. Forløbet er gratis for
elever fra Vesthimmerlands Kommune.

Sted:

På jeres skole.

Sted:

Vesthimmerlands Museum.

Hvornår:

Hele året.

Hvornår:

Hele året. Det er særligt ressourcekrævende for museet at have praktikanter. Derfor kan vi kun have 1 praktikant ad gangen, 2 gange årligt.
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FORLØB PÅ
STENALDERCENTER ERTEBØLLE
Stenaldercenter Ertebølle
Gl. Møllevej 8
Ertebølle
9640 Farsø
Tlf.: 9863 6788
Booking: Museumsunderviser Kim Callesen, kjc@vmus.dk eller kimx338x@vhkskole.dk, mobil tlf. 40 63 74 20
www.stenaldercenter.dk

KulturNøgle Vesthimmerland 2022/23

29

Med Petrea i Stenalderen

Fossiljagt

Klassetrin: Børnehave – evt. 0. klasse.

Klassetrin: 1. – 10. klasse.

Klassetrin: Børnehave – 0. klasse.

Fag:

Fag:

Fag:

Kompetenceområde: Historiebrug.

En gåtur i Stenalderen
– et forløb for de mindste

Historie, dansk, motorik, natur og teknik.

Kompetenceområde: At anvende sanserne, at deltage i kulturelle aktiviteter, at have indlevelse i andre.
Indhold: ”En gåtur i Stenalderen” er et sanseforløb
for de mindste børn. De vil møde en udklædt stenaldermand eller -kvinde, så børnene f.eks. kan se
hvordan tøjet så ud, smage lidt af deres mad, prøve
nogle af deres redskaber, lære fangstdyrene at kende
og måske hjælpe dem med det, de nu er i gang med
netop den dag, børnene er på besøg.
Husk praktisk påklædning efter vejret og en god stor
madpakke, for man bliver frygtelig sulten af at være
i stenalderen.
Varighed og pris: 2 timer - men kan tilpasses efter
behov, gratis.
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Sted:

Stenaldercenter Ertebølle.

Hvornår:

April-oktober.

Historie og dansk.

Indhold: Stenaldercenter Ertebølles museumsunderviser har fået en ny kollega: En dukke pelikan,
der hedder Petrea. Hun er meget nysgerrig, sulten
og ikke så vant til at være i stenalderen.
Forløbet er en intro til historie, gamle dage og især
stenalderen, hvor vi går rundt i det nye anlæg og har
en dialog mellem Petrea, underviseren og børnene.
Herefter opfordres I til at undersøge centret på egen
hånd.
Varighed og pris: 45 min. - eller så længe børnene
kan holde til det, gratis.
Sted:

Hvornår:

Stenaldercenter Ertebølle
Petrea kan godt lide at ”komme ud af
huset”, så hun kan også godt komme
på besøg i børnehaven.

Historie, naturfag og bevægelse,
natur/teknik og geograﬁ.

Oldtidsmad

– en håndgribelig odyssé i
oldtidens gastronomi
Klassetrin: 3. – 10. klasse.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng,
undersøgelse.

Fag:

Indhold: Vi går til moler-skrænten ved Ertebølle
Hoved, hvor vi skal lære om molerets dannelse, egenskaber og, hvis vi er heldige, hvad moleret gemmer.

Kompetenceområde: Kildearbejde, historiebrug,
undersøgelse.

Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.
Forløbet kan med fordel kombineres
med forløbet ”Sammen i Stenalderen”.
Praktisk påklædning, lup og en lommekniv kan med fordel medbringes.
Sted:

Stenaldercenter Ertebølle og
Ertebølle Hoved.

Hvornår:

April-oktober.

Natur/teknik, biologi, hjemkundskab
og historie.

Indhold: En formiddag med grutning, fremstilling af
smør, bagning af brød, suppe, indsamling af urter,
båltænding mm., der afsluttes med fællesspisning
af de fremstillede retter i træskåle og med træskeer.
Varighed og pris: 3 timer, 400 kr. v/25 elever.
Sted:

Stenaldercenter Ertebølle.

Hvornår:

Oldtidsmad tilbydes kun
i sommerhalvåret.

April-oktober.
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Sammen i Stenalderen

Istidslandskaber

Klassetrin: 3. – 10. klasse.

Klassetrin: 3. klasse – ungdomsudd.

Fag:

Fag:

Historie, naturfag og bevægelse.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng,
historiebrug. Kanonpunkt: Ertebøllekultur.
Indhold: Et typisk forløb på Stenaldercenter Ertebølle
vil indeholde følgende:
Intro til Stenaldercentret, omvisning indenfor i udstillingen og udenfor i anlægget med fokus på klimaændringer i stenalderen, livet ved kysten, jagt, stammebåden, anvendelse af keramik og stenalderens
menneske - hvem var de? Herefter er der tid til at
prøve forskellige værksteder.
Varighed og pris: 3 timer + pauser, gratis.
Kan udvides med 30 min. bueskydning
med kyndig vejledning, stammebådssejlads i centrets lille sø (bemærk søen er
kun 80 cm dyb) eller små stenalderhåndværk. Da alle forløb på Stenaldercentret
foregår udendørs, kræver det praktisk
påklædning i forhold til vejret samt en
god stor madpakke.

Historie, dansk, natur og teknik, geograﬁ.

STEAM Builders
– Lyden af Stenalderen
Klassetrin: 4. – 9. klasse.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.

Fag:

Indhold: Vi bygger et istidslandskab op i miniformat
og gennem praktiske øvelser, studerer vi, hvordan
isen har formet landskabet. Derefter bevæger vi os ud
i landskabet og ﬁnder spor efter isens tilstedeværelse.

Kompetenceområde: Historiebrug, håndværkforarbejdning, håndværkmaterialer og design.

Forløbet kan med fordel kombineres med fossiljagt.
Husk praktisk påklædning efter vejret og en god stor
madpakke, for man bliver frygtelig sulten af at være
i istiden.
Varighed og pris: 2 timer - men kan tilpasses efter
behov, gratis.
Sted:

Stenaldercenter Ertebølle.

Hvornår:

April-oktober.

Historie, håndværk og design.

Indhold: Hvilke lyde fandtes i stenalderen? Sammen
tager vi på en lyd-rejse tilbage til stenalderen. Bagefter skal vi lave vores egen ﬂøjte ud af dyre-knogler.
Varighed og pris: 4 timer.
Bemærk: Materialepris: 300 kr.
Sted:

Stenaldercentret Ertebølle eller hos jer.

Hvornår:

Hele året hos jer og fra april-oktober i
Ertebølle.

STEAM Builders
– Den magiske cirkel
– en stenalderbygning
Klassetrin: 6. – 9. klasse.
Fag:

Matematik, historie, håndværk og design.

Kompetenceområde: Historiebrug, geometri og
måling, håndværkforarbejdning, håndværkmaterialer
og design.
Indhold: Hvordan boede man i stenalderen? Vi har
tydelige fund, der fortæller os hvordan husene så ud,
men vi har også fund, hvor vi ikke ved, hvad denne
form for hus har været brugt til. Vær med til at bygge
din egen model, og kom med dit bud på, hvad man
har brugt den til.
Varighed og pris: 2 timer, gratis.
Sted:

På jeres skole.

Hvornår:

Hele året.

Sted:
Stenaldercenter
Ertebølle.
Hvornår:
April-oktober.
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NATUREKSPEDITION
MED NATURVEJLEDER
Klassetrin: Børnehaver og skoler
Et besøg på en naturbase kan give både oplevelser, udfordringer, sved på panden og faglighed ind under huden.
Udeundervisningen er for børn både i dagtilbud og skoler.
Udeundervisning er vigtig, fordi børnene lærer mere, når
de selv kommer ud og får jord under neglene og mærker
virkeligheden på egen krop. Naturundervisningsrummet
giver en variation af oplevelser, hvor det skiftende klima,

Der undervises i følgende temaer på de forskellige naturbaser:
Naturbasen i Jenle: Skovens træer, svampe, skovens
fugle, dyr i skoven, spor i skoven.

årstiderne og de naturlige omgivelser, hver gang danner
en ny undervisningskulisse.
På naturbaserne ﬁndes undervisningstilbud, der tager
udgangspunkt i leg og læring på og omkring naturbasen.
Find informationer under hver naturbase: på www.naturekspeditionen.dk

Naturbasen i Aalestrup: Ferskvandsundersøgelse, skovens træer, svampe, skovens fugle, dyr i skoven, spor i
skoven.
Naturbasen ved Vilsted Sø: Ferskvandsundersøgelse.
Naturbasen i Uhrehøje: Ferskvandsundersøgelse, skovens træer, svampe, skovens fugle, dyr i skoven, spor i
skoven, istidsrejse.
Naturbasen på Louns: Istidsrejse, Johannes V. Jensen
forfatterværksted, kunstnerværksted og fortælleværksted.
Til udeundervisnings besøgene på naturbaserne er det
muligt at booke naturvejleder Karin Winther. karin@naturekspeditionen.dk eller mobil 30324939. Der er kapacitet til
cirka et besøg om ugen, og booking sker efter først til mølle.
Det er først muligt at booke naturvejleder Karin Winther
til besøg i 2023.
De første 2 timer er gratis.
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SKOLETJENESTEN VED
MUSEET HERREGÅRDEN HESSEL
Vores skoletjenestetilbud giver børn og unge en historisk og
kropslig fornemmelse af, hvordan livet som tjenestedreng
eller -pige var på en herregård sidst i 1800-tallet.
Børnene klædes på i ”gammeldags” tøj, får andre navne og
udfører relevante, tidstypiske og årstidsbestemte håndværk
og arbejdsopgaver i grupper.
Vi stræber efter at eleverne føler, hører, lugter og smager så
sanseoplevelserne og arbejdsopgaverne hænger sammen.
Her er en tryg og varm atmosfære, der giver ro til fordybelse, legende eksperimenter og en unik fælles oplevelse.
Ved de praktiske opgaver bringer eleverne deres faglighed
i spil, så den bliver direkte anvendelig og huskes. Det er
vores hensigt at besøget afrundes og perspektiveres i
efterarbejdet hjemme i institutionen og på skolen.
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Besøget og opgavernes art er forskellig afhængig af alder.
NB: Ved besøg af store grupper elever (ca. 40 -50 elever)
er indholdet af skoletjenestetilbuddet lidt anderledes. Se
forløbene ´Rødder´ og ´Rollinger´.
Vi er
Elisabeth Barfod Carlsen: Museumsleder, arkæolog og
kulturformidler.
Karen Bak Rolskov: Formidler, museumsmedarbejder
og folkeskolelærer.
Forskellige frivillige er tilknyttet skoletjenestelauget på
Herregården Hessel.
Kontakt
Elisabeth Barfod Carlsen, Museet Herregården Hessel
Hesselvej 40, 9640 Farsø
Mail: info@herregaarden-hessel.dk
Tlf: 9863 8125 / 2058 2201
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Jeg en gård mig
bygge vil...
Klassetrin: Børnehave – 1. klasse.
Fag:

Fortælling, dansk, bevægelse.

Kompetenceområde: Historiebrug.
Indhold: Forløbet er en sanselig oplevelse af livet
på en gård omkring 1870. Børnene bliver klædt ud
som i gamle dage (slutningen af 1800-tallet) og nogle
steder på gården skal børnene selv hjælpe til.
I løbet af dagen taler vi om, hvordan ser der ud på
gården? Hvordan var livet på gården anderledes,
end det liv, vi kender i dag? Vi skal også synge sangen: Jeg en gård mig bygge vil. Efter frokost leger
vi gamle lege.
Varighed og pris: 3 timer, 400 kr.
NB: 1 voksen for hver 10 børn.
Sted:

Herregården Hessel.

Hvornår:

April-oktober. Husk praktisk tøj.
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Rollinger (0.-3. kl.) /
Rødder (3.-7. kl.)
Forløb med store grupper
– max. 50 elever
Klassetrin: 0. – 7. klasse.
Fag:

Historie, dansk, håndværk.

Indhold: Efter en kortere rundvisning på Herregården
Hessel deles holdet op i grupper.
Dernæst afholder vi et stjerneløb, hvor hver gruppe
skal gennemføre forskellige opgaver og håndværk.
Til slut spiser vi madpakker og leger gamle lege.
Varighed og pris: 4 timer. Minimum 3 lærere. 800
kr. v/ max 50 elever.
Sted:

Herregården Hessel.

Hvornår:

April-oktober. Husk praktisk tøj.
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Jul på Hessel
Klassetrin: 0. – 5. klasse.
Fag:

Historie, håndværk, jul.

Kompetenceområde: Håndværk, jul, madkundskab.
Indhold: Oplev et julepyntet Hessel, dans omkring
juletræet, lav enkle julehåndværk og bag småkager
på brændekomfuret.
Besøget afsluttes med æbleskiver og saft.
Varighed og pris: 2 timer, 400 kr. v/25 elever.
Sted:

Herregården Hessel.

Hvornår:

21.-22.-23. november 2022.

Tjenestepiger og
tjenestedrenge
i 1870’erne
Klassetrin: 1. – 7. klasse + kan tilpasses
børn med særlige behov.
Fag:

Historie, dansk, håndværk og naturfag.

Kompetenceområde: Historie, dansk, håndværksfag, matematik.
Indhold: Før besøget: Forberedelsesmateriale tilsendes. Besøget indeholder:
• Rundvisning på Hessel og omklædning til 1870-tøj
• Værksteder med opgaver for hhv. tjenestepiger
og -drenge.
Derudover kan gammeldags skolegang bookes.
Dagen afsluttes med fællesspisning af madpakker
og dernæst gamle lege.
Varighed og pris: 4 timer, kl. 9-13, med mindre
andet er aftalt. 400 kr. for en
klasse.
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Sted:

Herregården Hessel.

Hvornår:

April-oktober. Husk praktisk tøj.
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I træhestens skygge

– en hoveristrid i Danmark 1791
Klassetrin: 7. – 10. klasse.
Fag:

Historie, samfundsfag og drama.

Kompetenceområde: Kildearbejde og historiebrug.
Indhold: Eleverne laver et rollespil bygget over en
autentisk strid på Hessel anno 1791 mellem den
daværende herremand og de lokale bønder.
Eleverne SKAL være indstillet på at blive klædt ud
og deltage aktivt i rollespillet.
Da dette er et samarbejde med Kim Callesen fra
Vesthimmerlands Museum kræver det, at han er fri.
Ved booking mailes materialer til skolen.
Varighed og pris: 4 timer. Minimum 3 lærere.
Pris: 800 kr. v/25 elever.
Sted:

Herregården Hessel.

Hvornår:

April-oktober. Husk praktisk tøj.
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MUSEET OM HIMMERLANDS BERØMTE
FORFATTERSØSKENDEPAR
Johannes V. Jensen ﬁk Nobelprisen i litteratur, og Thit
Jensen blev kendt som kvindesagsforkæmper og valkyrie.
Sammen og hver for sig, var søskendeparret fra Farsø
med til at skrive det 20. århundredes Danmarkshistorie.

både trods og talent skabte hun sig en forfatterkarriere, der
spændte over et halvt århundrede. Med sine utallige og
kontroversielle foredrag om kvindens stilling blev hun en
drivende kraft i kampen for kvindernes ligestilling.

På Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet kan man
opleve historien om dyrlægesønnen fra Farsø, der blev
Nobelpristager i litteratur og Danmarks måske største
forfatter i det 20. århundrede. På museet fortælles historien
om Johannes V. Jensens barndom og ungdom, om familie,
rejser og litteratur-klassikere som Himmerlandshistorier,
Den Lange Rejse og Kongens Fald, hvoraf sidst nævnte
er kåret til det 20. århundredes danske roman.

Både børnehaver og skoleklasser er altid meget velkomne
til at besøge museet og få historien om de to søskende.
Deres dramatiske og farverige liv giver masser af stof at
tale om, og der er utallige perspektiver til vores egen hverdag: Lige fra kvindefrigørelse og #MeToo til globalisering,
kulturmøder, søskendeforhold, ambitioner, modstand …
og selvfølgelig sprog og litteratur.

En ny udstilling på museet fortæller om Thit Jensen. Hun
var en omdiskuteret forfatter og kvindesagsforkæmper, der
i mange år stod i skyggen af sin berømte storebror. Med
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Ring eller skriv! Vi står gerne til rådighed og tilrettelægger et skræddersyet forløb sammen med pædagoger og
undervisere. Kontakt os på: info@jensenmuseet.dk eller
tlf.: 4261 8198.
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Museum for begyndere

At gå på museum (2)

Klassetrin: 0. – 3. klasse.

Klassetrin: 2. – 5. klasse.

Fag:

Fag:

Dansk.

Dansk.

Kompetenceområde: Fortolkning, fremstilling, kommunikation.

Kompetenceområde: Fortolkning, fremstilling, kommunikation.

Indhold:

Indhold:

• Vi går en tur gennem museets rum og snakker om,
hvad vi ser. Hvordan ser huset ud? Hvad bruger
vi det til?

• Fortælling om Johannes’ og Thits barndom, fotograﬁer af dem og af deres familie.

• Børnene fortæller om andre museer, de har besøgt.
• Vi fortæller lidt om Johannes Vilhelm og Thit
som børn.

• Oplæsning af Ane og koen. Børnene fortæller om
deres forhold til dyr.
• Vi viser billeder fra Johannes V. Jensens bog, Zoologisk Have, og fortæller om den voksne og gamle
Johannes V. Jensen, der nød at gå i Zoologisk
Have hele sit liv.

• Afhængig af gruppen fortæller hvert barn, hvad hun
/ han vil tegne af det, de har set, mens vi gik rundt.
Til slut viser vi tegningerne.

• Hver især tegner sit yndlingsdyr.

Varighed og pris: Ca. 2 timer eller efter
aftale med læreren, gratis.

Varighed og pris: Ca. 1-2 timer efter aftale med
pædagog/lærer, gratis.

Sted:

På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Sted:

På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Hvornår:

Året rundt.

Hvornår:

Hele året.
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Brikker i et spændende liv
Klassetrin: 4. – 6. klasse.
Fag:

Historie, dansk, samfundsfag.

Kompetenceområde:
(Hi) Kronologi, sammenhæng, historiebrug.
(DA) Fortolkning, fremstilling, kommunikation.
(SA) Sociale og kulturelle forhold.
Indhold: Fortælling om Johannes og Thits opvækst,
om drenge og pigers forskellige muligheder, og det
at have en drøm om at blive forfatter.
Eleverne undersøger museets udstillinger og udvælger tekststumper og fotos: Brikker i fortællingen om
Johannes og Thit.
Fælles præsentation af de valgte livsbrikker. Dialog
om, hvad der er kommet frem, og hvilket billede eleverne har fået af Thit og Johannes.
Varighed og pris: Ca. 1,5 time, gratis.
Sted:
Hvornår:
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På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Globalisering for
begyndere

– den rejsende Johannes V. Jensen

Thit og kvindernes
frigørelse
Klassetrin: 7. – 10. klasse.

Klassetrin: 7. – 10. klasse.

Fag:

Fag:

Kompetenceområde:
(Hi) Kronologi, sammenhæng, historiebrug.
(DA) Fortolkning, fremstilling, kommunikation.
(SA) Sociale og kulturelle forhold.

Historie, dansk, geograﬁ, samfundsfag.

Kompetenceområde:
(Hi) Kronologi, sammenhæng, historiebrug.
(DA) Fortolkning, fremstilling, kommunikation.
(GE) Perspektivering.
(SA) Sociale og kulturelle forhold.
Indhold: Johannes V. Jensen (1873-1950) var på
mere end 50 udlandsrejser, besøgte 4 verdensdele
og var meget optaget af fremmede folkeslag, kulturer og menneskets udvikling. Med udgangspunkt i
Johannes. V. Jensens tekster og billeder giver forløbet
eleverne et perspektiv på deres eget og nutidens syn
på globalisering og kulturmøder.
Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.
Sted:

På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Hvornår:

Året rundt.

Året rundt.
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Historie, dansk, samfundsfag.

Indhold: Thit Jensen var en af sin tids mest markante forkæmpere for kvinders rettigheder. Gennem
fortællinger og fotos, fra hendes dramatiske personlige historie, får eleverne et indtryk af kvindens og
mandens forskellige stilling i Danmark i begyndelsen
af det 20. århundrede og et konkret perspektiv på
deres egen tid.
Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.
Sted:

På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Hvornår:

Året rundt.
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Den Nye Verden

– Amerika, den danske udvandring
og Johannes V. Jensen
Klassetrin: 7. – 10. klasse.
Fag:

Historie, dansk, geograﬁ, samfundsfag.

Kompetenceområde:
(Hi) Kronologi, sammenhæng, historiebrug.
(DA) Fortolkning, fremstilling, kommunikation.
(GE) Perspektivering.
(SA) Sociale og kulturelle forhold.
Indhold: Mere end 300.000 danskere udvandrede til
Amerika fra 1850-1915. Amerika var mulighedernes
land. Johannes V. Jensen var en af de første danske forfattere, der skrev begejstret om USA og den
amerikanske livsstil.
Med billeder fra Det Danske Udvandrerarkiv og tekster af Johannes V. Jensen fortælles om den danske
udvandring og billedet af Amerika som fremtidens og
mulighedernes land.
Varighed og pris: Ca. 1 time, gratis.
Sted:

På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Hvornår:

Året rundt.
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VESTHIMMERLANDS MUSIKHUS ALFA

Skolernes Nobelpris
– Skrivekonkurrence

Vesthimmerlands Musikhus ALFA er et unikt byggeri, tegnet
efter idé af Per Kirkeby. Huset danner rammen om store
musik- og kulturoplevelser, musikundervisning, kunstudstillinger, foreningsliv og anvendes ﬂittigt af Kulturskolen og
gymnasiet samt til professionelle koncerter med optrædende
fra ind- og udland.

Klassetrin: 8. – 10. klasse.
Fag:

Dansk.

Kompetenceområde: Fortolkning, fremstilling, kommunikation.
Indhold: Skrivekonkurrence for skrivelystne forfatterspirer i folkeskolens ældste klasser. Skriv en novelle,
et essay, en reportage eller lign. Omfang fra 2-4
normalsider. Se årets emne på www.jensenmuseet.dk

ALFA har de æstetiske fag og live-kulturen som genstandsområde. Rammerne er udviklet speciﬁkt til musikudøvelse
og sceniske produktioner, for at vi kan give den udøvende
kunst de bedste vilkår og vores gæster de bedste oplevelser. Måske har I allerede prøvet at være til en koncert
eller en forestilling i musikhuset? Men én ting er at opleve
musikhuset som publikum. Noget andet er at få et indblik
i alle de ting, der foregår ’bag kulissen’.

De tre bedste besvarelser belønnes med ﬂotte præmier ved en højtidelighed på Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.
Varighed og pris: Gratis.
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Sted:

På Johannes V. Jensen og
Thit Jensen Museet.

Hvornår:

Deadline for indlevering af
besvarelser: Efterår 2022.
Se dato museets hjemmeside.

Besøg foregår klassevis og tilrettelægges i dialog med skolens lærere, så indholdet tilpasses alderstrin og læringsmål.

Bag scenen i dit lokale
musikhus
Klassetrin: 4. klasse – ungdomsudd.
Fag:

Musik, scenekunst, billedkunst, arkitektur, kulturbevidsthed, eventplanlægning.

Kompetenceområde: Musikforståelse. Musiklivskundskab. Kulturbevidsthed, -forbrug og eventplanlægning.
Læringsmål aftales og tilpasses målgruppen gennem
samarbejde med skolens lærere.
Indhold: En rundvisning i dit lokale musikhus. Hør om
hvordan vi ﬁk et stort musikhus i Vesthimmerland, om
Per Kirkeby, arkitektur og kunst, om husets mange
virkeområder samt indretning og akustik i sale og
undervisningslokaler. Vi vil også berøre forskellige
koncertformer, musikgenrer, og alt det der sker før,
under og efter en forestilling.
Varighed og pris: 1 time, gratis.
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Sted:

ALFA Vesthimmerlands Musikhus.

Hvornår:

Hele året efter nærmere aftale.
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VESTHIMMERLANDS BIBLIOTEKER
Kender du dit lokalbibliotek, og hvad der tilbydes dig og
din institution?
Vesthimmerlands Biblioteker består af bibliotekerne i Aars,
Aalestrup, Farsø og Løgstør. Her står personalet altid klar
til at introducere dig/jer til biblioteket og dets mange tilbud.
Vi har udviklet en række aktiviteter, som understøtter institutionernes arbejde med uddannelse, læring, leg og kreativitet.
Men det er ikke kun børnene, der skal lære. Derfor tilbyder
vi som noget nyt, at deltage i personale- og forældremøder,
hvor vi gerne deler ud af viden og inspiration til læsning
for og med børn. Bevæger vi os længere op i udskolingen
og ungdomsuddannelserne er der større fokus på fagligt
indhold, eksamensforberedelser og almen digital dannelse.
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Niveauet og varigheden af de forskellige tilbud tilpasses
i forhold til klasse- og uddannelsestrin og den enkelte
klasses behov.
Se bibliotekernes hjemmeside med inspiration til gode
læseoplevelser for børn på vhbib.dk/born
Du kan også ﬁnde inspiration til hvordan du kan bruge
biblioteket på vhbib.dk/institutionstilbud
Kontaktoplysninger
Jette Ninette Olsen (jol@vesthimmerland.dk)
Karin Holt (kah@vesthimmerland.dk)
- Læsequiz
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Bogormen Bo på besøg

Besøg Bogormen Bo

Klassetrin: Daginstitutioner.

Klassetrin: Daginstitutioner.

Fag:

Fag:

Biblioteksorientering.

Biblioteksorientering.

Kompetenceområde: Biblioteksbrug, materialetyper.

Kompetenceområde: Biblioteksbrug, materialetyper.

Indhold: Oplev Bogormen Bo på nært hold, når han
besøger vuggestuen eller børnehaven. Han bor på
biblioteket, og om natten smyger han sig rundt og
sluger forskellige ting. Kan I gætte, hvad han har slugt?

Indhold: Bogormen Bo har slugt en masse ting fra
biblioteket. Prøv at mærk på ham, gæt hvad det er og
se om I kan ﬁnde ud af, hvor på biblioteket han har
været. Kom til en anderledes biblioteksorientering,
hvor I skal gå på opdagelse blandt lange reoler og
hylder fyldt med spændende eventyr. Når I har fundet
alle stederne, læser vi en historie højt.

Når alle har klappet Bogormen Bo og mærket på hans
mave, læser han sammen med bibliotekaren en god
historie højt fra en billedbog.
Varighed og pris: 10-20 min., gratis.
Sted:

Vuggestuen eller børnehaven.

Hvornår:

Januar-december.
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Varighed og pris: 30 min., gratis.
Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-december.
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Højtlæsning

Bogkasser

Udstillinger

Bogstavludo

Klassetrin: Daginstitutioner.

Klassetrin: Daginstitutioner.

Klassetrin: Daginstitutioner.

Klassetrin: Daginstitutioner (fra 5 år).

Fag:

Fag:

Fag:

Fag:

Fantasi, højtlæsning.

Indhold: Har I emneuger om fx drager, højtider, årstider eller landbrug? Biblioteket pakker gerne bogkasser om et ønsket emne eller hvis I bare vil have en
blandet kasse billedbøger til at kigge og læse i. I kan
enten hente dem på biblioteket eller få dem bragt ud.

Indhold: Har I lavet en masse ﬂotte papmachédyr,
men ved ikke hvor I kan vise dem frem? Bibliotekerne
vil rigtig gerne udstille nogle af de mange ting, som I
laver i daginstitutionerne og sammen med jer arrangere en fernisering. Så kontakt os gerne, for at høre
hvilke muligheder vi har.

Varighed og pris: Gratis.

Varighed og pris: 30 min., gratis.

Indhold: Få konkurrencegenet vakt, når I spiller
Bogstavludo, hvor det gælder om at vide mest om
bogstaverne. Stjerner og globusser er nemlig byttet
ud med bogstaver, som børnene skal fortælle om,
når de lander på feltet. Der kan arbejdes med fx
bogstavets navn eller lyd. Så kom ned på biblioteket
og spil en omgang bogstavludo.

Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Løgstør,
Aalestrup og Aars.

Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-december.

Hvornår:

Januar-december.

Indhold: Tag børnene med på biblioteket og lad os
tage jer alle med på en tur ind i fantasiens verden.

Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-december.

Dansk.

Kompetenceområde: Bogstav- og ordforståelse.

Kompetenceområde: Sprogtilegnelse, ro, fantasi,
lytning, nærvær, litteraturformidling.

Varighed og pris: 20 min., gratis.

Billedkunst.

Kompetenceområde: Kreativitet.

Kompetenceområde: Sprogtilegnelse, ro, fantasi,
lytning, nærvær.

Selv som voksne forestiller vi os landskaber og personer, når vi læser. Så forestil jer, hvordan børnenes
hoveder vil blive fyldt med billeder, mens de får læst
højt af en hyggelig billedbog.
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Læsning.
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Varighed og pris: 30-45 min., gratis.
Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-december.
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Leg & Lær

Input til forældremøder

Input til personalemøder

Biblioteksorientering

Klassetrin: Daginstitutioner (børnehaver).

Klassetrin: Daginstitutioner.

Klassetrin: Personale i daginstitutioner.

Klassetrin: 0. – 10. klasse.

Fag:

Fag:

Fag:

Fag:

Dansk.

Kompetenceområde: Ord- og sprogforståelse.
Indhold: Kan man lære ordenes betydning ved at lege
eller hoppe? Måske ikke alene, men til Leg & Lær
bruger vi kroppen og bevægelse til at forstå udtryk som
ved siden af, under og over, hvornår man bruger en
eller et eller hvilke ord der rimer. Hvem ved – måske
det alligevel bliver en leg at lære?

Biblioteksorientering, booktalk.

Alle fag.

Kompetenceområde: Litteraturformidling, bibliotekstilbud.

Kompetenceområde: Litteraturformidling, bibliotekstilbud.

Kompetenceområde: Litteratur, biblioteksbrug, materialetyper, e-ressourcer.

Indhold: Ved I hvad I som daginstitution kan bruge
biblioteket til? Vi stiller gerne op og fortæller om,
hvordan netop I kan bruge biblioteket i jeres hverdag.
Hør bl.a. om emnekasser, nyeste børnebøger, madpakkespisning og udﬂugtssamarbejder med andre
kulturinstitutioner. Mulighederne er mange!

Indhold: Hvad kan man bruge biblioteket til?

Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Indhold: Børn og læsning går hånd i hånd. Derfor
tilbyder biblioteket at komme med et indspark på
forældremødet om hvordan vi sammen danner de
bedste rammer for børn og læsning. Indholdet vil
primært omhandle:
1. Hvorfor er læsning så vigtig?
2. Hvad kan man læse for og med sit barn?
3. Hvad kan man bruge biblioteket til som familie?
4. Lån bøger med hjem

Hvornår:

Januar-december.

Varighed og pris: 15 min., gratis.

Varighed og pris: 20 min., gratis.
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Biblioteksorientering, booktalk.

Sted:

Daginstitutionen eller bibliotekerne i
Farsø, Aalestrup, Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-december.
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Varighed og pris: 20 min., gratis.

Kom med på en QR-skattejagt rundt på biblioteket,
hvor eleverne via små lydﬁler bliver klogere på hvilke
materialetyper, genrer og tilbud biblioteket har. Vi
fortæller hvordan I bruger det fysiske bibliotek og
hjælper med at oprette eleverne i bibliotekssystemet,
som også giver dem adgang til de digitale tilbud.

Sted:

Daginstitutionen eller bibliotekerne i
Farsø, Aalestrup, Løgstør og Aars.

Varighed og pris: 1/2-1 time, gratis.

Hvornår:

Januar-december.
Alle hverdage ml. kl. 8-17.
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Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-maj.
September-december.
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Halloween Booktalk

Læsequiz

Opgaveskrivning

Klassetrin: 4. klasse.

Klassetrin: 5. klasse.

Klassetrin: 7. – 10. klasse samt ungdomsudd.

Fag:

Fag:

Fag:

Dansk.

Kompetenceområde: Læselyst og læseglæde.
Indhold: Nu er det efterår og nu sniger (u)hyggen
sig ind, derfor vil biblioteket gerne invitere til en helt
særlig Halloween Booktalk!
Vi inviterer 4. klasser ned på bibliotekerne til en spændende booktalk om efterårs- og uhyggelige bøger.
Med hjælp af vores skræm-mo-meter, vejleder vi fra
sjove bøger med monstre, til de mega skræmmende
bøger, som kun skal læses med lyset tændt.
Varighed og pris: 1 time, gratis.
Sted:
Hvornår:

Bibliotekerne i Farsø, Løgstør,
Aalestrup og Aars.
Oktober.

Dansk.

Fag med skriftlige aﬂeveringer.

Kompetenceområde: Læselyst, litteratur, forfatterskaber, paratviden.

Kompetenceområde: Informationssøgning, emneafgrænsning, søgetips, kildekritik.

Indhold: Alle 5. klasser inviteres til Læsequiz, som
er et tilbud der kobles til skolernes forfatterbesøg i
efteråret. I Læsequizzen skal eleverne bringe deres
viden om de læste bøger i spil, hvor det er vigtigt at
huske selv de små detaljer. I en sjov og konkurrencepræget ramme dyster klasserne på kryds og tværs,
hvor alle er sikre på at vinde point i læselyst.

Indhold: Hvorfor er informationssøgning og kildekritik vigtig, når man skriver opgave? Eleverne bliver
via øvelser pejlet ind på emneafgrænsning, vejen til
relevante kilder samt hvordan de optimerer deres
informationssøgning og forholder sig kritisk til søgeresultaterne.

Varighed og pris: 2 timer, gratis.

Tilbuddet kan med fordel placeres i forbindelse med
en aﬂevering og kan tilpasses efter behov.

Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Løgstør,
Aalestrup og Aars.

Varighed og pris: 1-3 timer efter behov, gratis.

Hvornår:

November.
Tilmeldingsfrist: 30. september 2022

Sted:

Bibliotekerne i Farsø, Aalestrup,
Løgstør og Aars.

Hvornår:

Januar-marts.
September-november.
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ANDRE KULTURELLE TILBUD
I VESTHIMMERLAND
Kulturel Rygsæk
I Kulturpolitik Vesthimmerland sættes et mål om, at kultur
skal medvirke til, at alle børn i Vesthimmerlands kommune
oplever selvstændighed, glæde og udvikling i livet. For at
understøtte dette i hverdagen, har I mulighed for at deltage
i Kulturrygsækken, hvorigennem børn og unge præsenteres
for en bred vifte af kultur, får kendskab til deres rødder og
mulighed for personlig udvikling.
Glæd jer til at pakke Kulturrygsækken ud i samspil med
Kulturnøglen og de øvrige kulturtilbud i Vesthimmerland.
Kulturrygsækken og Kulturnøglen bidrager til at:
• Sikre at alle børn og unge får professionelle kulturoplevelser mindst to gange om året gennem hele grundskoleforløbet.

• Vise børn noget de ikke har set før – lade dem høre noget
de ikke har hørt før og gøre noget, de ikke har gjort før.

KULTURBUSSEN
- en årlig bustur pr. klasse

• Præsentere kultur for børn med børn og af børn.

Mangler I bussen for at komme på tur?
I Vesthimmerland vil vi gerne understøtte kultur- og
samfundsundervisningen på alle skoler. Med en pulje
til bustransport får alle klasser mulighed for en årlig
bustur*, hvilket giver børn og unge bedre mulighed for
at komme på ekskursion til Vesthimmerlands mange
kultur- og samfundsrelaterede seværdigheder. Kulturbussen er en økonomisk prioritering, som understøtter
Vesthimmerlands mange aktører (eksempelvis museer),
og samtidig giver børn og unge indsigt i deres hjemkommune, hvilket spiller ind i Vesthimmerlands Kommunes
kulturpolitik.

• Lade børn møde forskellige fagligheder, der i praksis
udfordrer dem, på det de plejer.
• Give børn mulighed for at tage afsæt i det kendte, opdage
nye perspektiver og vende tilbage med fornyet indsigt
(følelser og stemninger, smerte, glæde, holdninger og
værdier).
• Lade børn gøre sig erfaringer – alene og sammen med
andre.
Det tilstræbes, at alle klasser kommer rundt og ser de
regionale og de lokale kulturinstitutioner i løbet af deres
skoletid. Desuden vil rygsækkens indhold dække en bred
vifte af kulturelle genrer.
BMMK og UMMK
”Børns Møde Med Kunsten” og ”Unges Møde Med Kunsten”
skaber mulighed for, at skoler og børnehaver i Vesthimmerland kan møde kunstnere i spændende og inddragende
forløb. Der kan søges støtte til kunstnernes honorar og til
transport. Se mere om ordningerne her: www.bmmk.dk
og www.ummk.dk.

I kan besøge følgende lokaliteter:
Limfjordsmuseet
Vesthimmerlands Museum
Herregården Hessel
Stenaldercenter Ertebølle
Himmerlands Kunstmuseum
Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet
Nutidsmuseet

Ansøgning om tur med Kulturbussen
• Ansøgning om støtte til bustransport sendes til
Per Nyborg, pny@vesthimmerland.dk
senest 14 dage inden besøget - med oplysning
om skole – klasse – destination og tidspunkt.
• Efter tilbagemelding og godkendelse af turen,
bestiller skolen selv bus.
• Skolen sender efter besøget faktura til Per Nyborg,
pny@vesthimmerland.dk med kommentar:
”Kulturbussen”.
*Puljen kan søges, indtil de bevilgede penge er brugt.

Cykelmuseet
Musikhus ALFA
Biblioteker
Med skolen i biografen
Særlige kulturarrangementer i Vesthimmerland
Særlige kultur- og samfundsrelaterede seværdigheder/
lokaliteter i Vesthimmerland
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I dette katalog ﬁndes mere end 70 forskellige læringstilbud
fra en bred vifte af kulturinstitutioner i Vesthimmerland. Der
er tilbud til alle aldre og inden for en lang række forskellige
fag og emner. Institutionerne tilbyder tillige skræddersyede
forløb, så hvis du ikke lige ﬁnder det, du søger, på disse sider,
så tøv ikke med at tage kontakt og høre om mulighederne.
Kulturnøgle Vesthimmerland er en kulturtjeneste, der slår bro
mellem undervisningsområdet og kommunens kulturaktører.
Kulturnøglen skal gøre det nemmere for dagtilbud, skoler og
ungdomsuddannelser at bruge kommunens kulturinstitutioner.
Samtidig skal Kulturnøglen gøre det nemmere for kulturinstitutioner at imødekomme brugernes ønsker og behov.

FJERRITSLEV TRYK A/S • 98 21 22 00

Kulturnøgle Vesthimmerland præsenterer tilbud fra Vesthimmerlands Biblioteker, Kulturskolen Vesthimmerland, Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Naturekspeditionen,
Limfjordsmuseet, Herregården Hessel, Vesthimmerlands
Musikhus ALFA og Vesthimmerlands Museum med Stenaldercenter Ertebølle.

