..Og lidt praktisk til læreren FØR besøget!
Museet er et læringsrum, hvor oplevelsen gøres konkret. Her stifter eleverne bekendtskab med
videnskab i form af personer, viden og de ægte genstande på en anden måde end i klasserummet.
Museum Sønderjylland består af mange forskellige afdelinger, der dækker alt fra urtid til nutid. I
Haderslev Kommune finder man Bymuseet i Haderslev og Ehlers Lertøjssamling, Slesvigske
Vognsamling, Naturhistorie & Palæontologi samt Arkæologi Haderslev, som formidler natur og
kulturhistorie.
Pris:

Fra 350 kr. - 1500 kr. Det er GRATIS at besøge museet på egen hånd.

Tilmelding:

Merete Essenbæk tlf.73 52 34 51, mees@museum-sonderjylland.dk eller
Lone Graasbøll tlf. 73 52 34 82, logr@museum-sonderjylland.dk

Tidspunkt:

Fra 1-5 timer, mandag - fredag

Aldersgruppe: Børnehaver - 9.kl.+ SFO
Antal:

Max. 30 pr. gruppe eller en klasse.

Lærerens rolle: Læreren har det pædagogiske
ansvar og deltager aktivt i undervisningen på lige
fod med eleverne eller ved at have en bestemt
opgave, som bliver meddelt ved tilmeldingen. Læringen tilrettelægges i henhold til de
relevante fags nye færdigheds- og vidensmål. Læreren har forberedt eleverne på besøget
ved faglig forberedelse eller løst den til forløbets tildelte opgave. Museet forventer, at
eleverne er parate til læring og ved hvordan man opfører sig, når man er på et museum. Der
udsendes flere informationer om de enkelte aktiviteter i løbet af året og ved tilmelding.
•

En dag på museet for de små - leg og oplevelse i de gamle huse for børnehaver.

•

Bogstavjagt: A for Arkæologi, G for guld- lav jeres eget alfabet for 0. klasse.

•

En tour de force gennem 10.000 år på 100 minutter f.eks. over et bestemt emne.

•

Madlavning som i stenalderen, jernalderen eller middelalderen.

•

Stenalder og Ertebøllekultur: F.eks. lær om stenalderen, hug flint, lav stenaldermad.

•

En tur til renæssancen: Dans som på slottet og lav mad som hos bonden.

•

Fastelavn- farvel til kødet: Vi laver fastemad og leger gode gamle fastelavnslege.

MIKROLITTEN
En lille pilespids med en stor betydning

Læring på Arkæologi Haderslev, skoleåret 2016/2017
Kære lærere og pædagoger
Arkæologi Haderslev opruster - ikke til krig men til samarbejde. Vi arbejder i disse år meget
med begreberne ”den åbne skole” og ”understøttende undervisning”. Vi er overbeviste om
at vi har en del at byde ind med! Vi har allerede indgået partnerskaber med to af Haderslev
Kommunes skoler. Vil din skole også indgå et partnerskab så ring og hør mere!
Arkæologi Haderslev tilbyder understøttende undervisning i f.eks. historie, madkundskab,
natur &teknologi, håndværk og design samt idræt. Museet byder også ind med elementer til
faglig læsning, udeskole, faglig fordybelse og anvendelsesorienteret undervisning. Find vores
læringstilbud på www.museum-sonderjylland.dk under Arkæologi Haderslev /undervisning
eller ring til os, så skræddersyr vi et forløb sammen med dig!

Hvor intet andet er nævnt foregår undervisningen på:
Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, Haderslev. Tlf. 74 52 75 66

Find inspiration - læs mere her:

HUSK altid at melde jeres besøg:

www.museum-sonderjylland.dk - Arkæologi Haderslev /Undervisning

• På egen hånd tlf.7452 7566
• Til aktiviteter tlf. 7352 3451

NATURVIDENSKABSFESTIVAL - TORSDAG 29. SEPT. 2016, KL. 9-13

MUSEUMSKASSERNE - HELE ÅRET- på skolen!

Temaet er ”Hjerte og Hjerne” Skal man forstå sin fortid, er
det netop hvad der skal til. Arkæologerne bruger både
hovedet og hjertet, når de skal beskrive det der skete for
flere tusinde år siden. Besøg os på Naturvidenskabsfestivalen
og vær med til at finde ud af, hvordan mennesker levede for
mere end 5000 år siden. Mærk en flintøkse, undersøg hvor
skarp en flintkniv er. Løs quizzen om fortiden og find ud af,
om dit hjerte banker for fortiden!

Museet udlåner emnekasser til mange forskellige emner. Alle kasser er med genstande og
idéer til anvendelse. Se mere på www.museum-sonderjylland.dk.
• Legetøj som i gamle dage.
• Lege fra middelalderen eller renæssancen.
• Skolen år 1900.
• Gruttestenen - korn og opskrifter.
• Ertebøllekultur - opgaver og genstande om
stenalderen.
• Arkæologikasser - en udgravning.

Efter besøget: Tag udgangspunkt i det eleverne lærte og book
et forløb på museet eller kontakt museet for inspiration om
naturvidenskab og arkæologi!
•
•
•
•
•
•

Varighed: fra 15 min.
Alderstrin: 4.- 6. kl.
Fag: Historie, natur & teknologi.
Læringsmål: Eleven kan bruge genstande til at fortælle om fortiden og får kendskab
til rammerne for livet i fortiden.
Pris: GRATIS.
Tilmelding: Fra 1. sept. på www.ucsyd.dk

• Alderstrin: ALLE.
• Fag: historie, natur/teknologi, dansk, idræt, billedkunst og madkundskab.
• Pris: GRATIS – men man skal selv hente og bringe kasserne.
Sendes dog mod betaling.
• Bestilling: Gitte Johansen tlf. 7452 7566/ gijo@museum-sonderjylland.dk

TRO – EN UDSTILLING OM REFORMATIONEN - 18. APRIL- 17. NOVEMBER
JEG ER ARKÆOLOG – HELE ÅRET MAN – FREDAG, mellem KL. 8-15
Eleverne får overblik over forhistoriske perioder, kendskab til principperne for analyse af
arkæologiske spor og de kan iagttage, beskrive, systematisere og kategorisere genstande.
Eleverne får en introduktion til, hvad arkæologi er, hvad genstande kan fortælle og hvilke
metoder, man anvender for at få viden ud af genstande. Eleverne ser museets magasiner,
arkiver og registrering. Bagefter skal de via deres forforståelse, nyerhvervede viden og
museets udstillinger arbejde med og bestemme genstande fra en ”ægte” udgravning.
Før besøget: Spil spillet ”Jeg er arkæolog”.
Efter besøget: Formidling af det lærte via en udstilling eller på digitale medier på skolen
f.eks. i Skoletube.
•
•
•
•
•
•

Varighed: 3 timer.
Alderstrin: 6. - 9. kl.
Fag: Historie, samfundsfag, naturfag og dansk.
Læringsmål: Eleven kan forholde sig til kilderne og disses betydning. Eleven får
kendskab til begreber og fagudtryk og kan anvende dem korrekt.
Pris: 500 kr. pr. klasse.
Tilmelding: Senest 2 uger før afvikling.

I anledningen af 500 året for reformationen i 1517, viser Arkæologi
Haderslev sin udstilling ”TRO!” fra 7. april-10. januar 2018.
Udstillingen er bygget op over fire scenarier: Det hellige
senmiddelalderlige kirkerum, selve reformationen og historien om
den, modreformationen, ordet og den protestantiske tro og nuet
dvs. det katolske kontra det protestantiske.
Der udvikles et undervisningstilbud til udstillingen i løbet af efteråret
og særlig information tilsendes i løbet af nov./dec. 2016!
•
•
•
•

•
•

Varighed: 2 timer.
Alderstrin: 4.- 9. kl.
Fag: Historie og kristendomskundskab.
Læringsmål: Eleven får kendskab til kildebearbejdning og brug, får historisk bevidsthed og bevidstgøres om tilværelsens grundlæggende
spørgsmål, som f.eks. død, tro, ansvar, skyld i fortid og nutid etc.
Pris: 500 kr. pr. klasse.
Tilmelding: Fra 1. februar 2017.

FORSKNINGENS UGE – EN UDGRAVNING 26.-28.- APRIL 2017 mellem KL. 9-12
Eleverne skal ud på en ægte udgravning, Eleverne bliver vist rundt
i udgravningen, møder arkæologerne, løser forskellige
arkæologiske opgaver. De prøver selv at grave eller gå med
metaldetektor,
Forskningens uge om arkæologi foregår på en udgravning et sted i
Sønderjylland eller Kolding Kommune, hvor vides ca. 1. april.
•
•
•
•
•

Varighed: 2 timer.
Alderstrin: 4.-6. kl.
Fag: Natur & teknologi og historie.
Læringsmål: Eleven får kendskab til et fag, kronologi og
kilder til viden, og kan formidle et budskab videre ud fra det sete og lærte.
Pris: GRATIS.
Tilmelding: Senest 10. april.

RENÆSSANCEVANDRING - FREDAG 19. MAJ 2017 KL. 9-12.30
Eleverne skal på en sanselig vandring gennem byens gader. Gennem sanserne får de mere
at vide om livet for 400 år siden. De skal bl.a. besøge
munkene i den mørke kælder, høre musikken i Domkirken
og møde Hertug Hans og hans hof. Undervejs er der små
opgaver og måske møder de også renæssancedrengen
Didrik.
Før: Alle tilmeldte klasser skal arbejde med en lille tilsendt
opgave.
•
•
•
•
•

Alderstrin: 2. kl.
Fag: Dansk, natur & teknologi, idræt, kristendom.
Læringsmål: Eleven lærer et lokalområde at kende og gennem sanserne oplevers
forskellige sider af renæssancen.
Pris: 25 kr. pr tilmeldt elev - Max. deltagerantal på 400 elever.
Tilmelding: Senest 15. april til Mette K. Agerskou meka@haderslev.dk

RUNDVISNING – HELE ÅRET TIRSDAG-FREDAG mellem KL. 9-15
Eleverne skal lære om forskellige forhistoriske og historiske
perioder. På baggrund af viden fra undervisningen på skolen og et
fælles oplæg på museet, skal eleverne på stjerneløb i museets
udstillinger. Der er læringsforløb til stenalderen, bronzealderen,
jernalderen, vikingetiden og middelalderen. En lidt anderledes
måde at besøge jeres museum på!
•
•
•
•

•

Varighed: 1,5- 2 time - tidspunkt bestemmer I selv.
Alderstrin: 1.-10. kl.
Fag: Historie, natur og teknologi, billedkunst, dansk og samfundsfag.
Pris: 350 kr. pr. klasse.
Tilmelding: senest 2 uger før.

NISSEMOR ALMAS BAGEDAG - 21. NOV.- 16. DEC. 2016 MAN- FRE. KL. 8.30, 11, 13.30
Juleaktiviteterne er for de yngste i skolen og børnehavebørn.
Børnene skal have en god og hyggelig museumsoplevelse, og
samtidig skal de lære om julen i gamle dage. I skal gå i
nissernes fodspor, hjælpe nisserne med deres opgaver, finde
krydderier, som nisserne har gemt og lave brunkagedej - som
I får med hjem til videre bagning. Der sluttes af med dans om
juletræet og en god gammeldags fortælling om nisser.
•
•
•
•
•

Varighed: Ca. 2 timer plus spisepause.
Alderstrin: Børnehaver - 2. kl. og SFO.
Fag: Dansk, kristendom, kulturelle udtryksformer, krop og bevægelse, sproglige
kompetencer.
Pris: 450 kr. Max. 28 børn pr. hold.
Tilmelding: Senest 14. nov.

BYVANDRING I HADERSLEV – AUG-OKT. OG MARTS-JUNI mellem KL. 9-15

JEG ER ARKÆOLOG - TIRS.- TORSDAG, AUG.-OKT. & APRIL-JUNI

Vi mødes et bestemt sted i byen. Herfra besøges bygninger og steder i byen alt efter hvilket
tema, der skal spot på, f.eks. arkitektur og bygninger, middelalder og renæssancebyen,
1800-tals byen osv. Eleverne vil lære om byens historie,
dens opbygning, om bestemte bygninger, der indgår i en
by på et bestemt tidspunkt, landsskabet, som byen er
anlagt i osv.

Eleverne skal lære om arkæologi, naturvidenskab, brug af kilder
og kildekritik. Eleverne bliver vist rundt på en udgravning, får
mere at vide om arkæologi, får lov til selv at grave, bruge
metaldetektorer og måske finder de noget! Vi løser
små opgaver undervejs og registrerer naturligvis det,
vi finder.

Før: Gå ind på ” Oldtidsglimt.dk og find en digital
byvanding under ”Ture I Sønderjylland”

FØR BESØGET: Spil computerspillet ”Jeg er arkæolog”
og se filmene om hvordan man graver.

•
•
•
•
•
•

Varighed: 2- 3 timer.
Klassetrin: 4.- 9. klassetrin.
Fag: Historie, dansk, idræt.
Læringmål: Eleven får viden om lokalhistoriske scenarier og samspillet med
regional og national historie.
Pris: 500 kr. pr. klasse
Tilmelding: Senest to uge før afvikling.

EFTER BESØGET: Vask, nummerering og beskrivelse af de fundne genstande og opbygning af
jeres egen udstilling på skolen eller museet.
•
•
•
•
•
•

Varighed: 3-4 timer inklusiv pauser.
Klassetrin: 4.-9. kl.
Fag: Historie, dansk, natur & teknologi, naturfag og samfundsfag.
Læringmål: Eleven får kendskab til kilder og disses brug samt kendskab og viden om
en bestem historisk periode
Pris: 500 kr. pr. klasse.
Tilmelding: Senest en uge før man ønsker at besøge en udgravning.

TEATER: ABSALON – 27.-28. FEB. 2017 KL. 8.30 OG 10.30
Eleverne får først gennem et historisk oplæg indsigt i samfundsforhold og viden om
elementer der indgår i historiske fortællinger. Desuden får
eleverne viden om middelalderen, magt og magtforhold og
indsigt i fagord og kilder til perioden.
Herefter følger teaterforestillingen ”Absalon”. Vi kommer med
på en forrygende rejse i 1100 -tallets virvar af store
begivenheder. Vi møder en dreng, som hvirvles ind i spillet om
magten. Hører om liv der er tæt forbundet med lillebrorens,
Kong Valdemar. Om Axel, som blev til Absalon, – om hvordan
han skabte en særlig fred og prisen, han måtte betale.
•
•
•
•
•

Varighed: 2 timer. Museets undervisning 45 min. Teater 50 min.
Klassetrin: 4.-9. kl. - begrænset deltagerantal
Læringsmål: Eleven får indblik i og viden om historiske begivenheder
og tolkningen af disse.
Pris: 35 kr. pr. elev.
Tilmelding: Senest 15. februar til mees@museum-sonderjylland.dk

BREAKING NEWS - TIRS.- TORS og FREDAG- 1. SEPT.- 23. OKT. 2016
Eleverne får kendskab til krigen i 1864, begivenhederne op til og under. I udstillingen
fokuseres der på billedlige kilder, hvordan krigen og det civile liv skildres og fra hvilke
synspunkter og vinkler. Der arbejdes med kildekritik i form af billedanalyse.
FØR BESØGET: Læs et udvalgt kapitel i Tom Buk-Swienty ”Slagtebænk Dybbøl”.
EFTER BESØGET: Læs et udvalgt kapitel i Herman Bangs ”Tine”. eller skriv en avisartikel om
1864 set fra en bestemt synsvinkel.
•
•
•
•
•
•

Varighed: 1,5 time inklusive pauser.
Klassetrin: 6.-9. kl.
Fag: Historie.
Læringsmål: Kildebrug og kilders betydning og lokalhistorie set i national
perspektiv.
Pris: 500 kr. pr. gruppe.
Tilmelding: Senest en uge før afvikling.

