
 

Kursusnavn:  

Historiefagsdag i Vorupør 

  

Indholdsbeskrivelse: 

Fra skoleåret 15/16 træder Forenklede Fælles Mål i kraft og i kulturfagene rammer en ny 

afgangsprøveform os. På fagdagen ser vi nærmere på disse mål, samtidig med vi 
opstiller en årsplan, som inddrager nogle af de læringstilbud, Museum Thy og 
Nationalpark Thy Klasseværelset tilbyder. Så tilmeld dig kursusdagen, hvis du vil spare 

forberedelsestid og blive klogere. Dagen er opdelt i en workshop for udskolingslærere og 
en til mellemtrin lærere. 

Der ud over bliver der en ”tur ud i historien”, hvor museets fagfolk vil præsentere 
udvalgte læringstilbud til din undervisning.  

 

Mellemtrin Udskoling 

Efter en fælles opstart, hvor 

grundtankerne i Forenklede Fælles 
Mål præsenteres, ser vi nærmere 
på hvordan de lokale tilbud fra 

Museum Thy og Nationalpark Thy 
Klasseværelset kan bruges. 

Konkret tager vi udgangspunkt i 
hvordan disse kan inddrages i en 
årsplan i historie, som du kan tage 

med hjem til dine elever.  

 

 

Efter en fælles opstart, hvor grundtankerne i 

Forenklede Fælles Mål præsenteres, ser vi 
nærmere på den nye afgangsprøve, som er ens 
for de tre humanistiske fag – historie, 

samfundsfag og kristendomskundskab.  
Udover en selvvalgt problemstilling er der krav 

om et produkt, men hvad er op og ned i forhold 
til den tidligere prøve?  

Dette kigger vi nærmere på, ligesom vi ser på 

hvilke læringstilbud fra Museum Thy og 
Nationalpark Thy Klasseværelset, der vil passe 

perfekt til din årsplan i historie. 

 

    

Målet er at inspirere lærere til at bruge den lokale kulturhistorie i faget historie ved at 
præsentere udvalgte lokale lokaliteter og undervisningsforløb. 

 

Målgruppe:  

- Undervisere i historie mellemtrin. 

- Undervisere i historie udskoling. 

 

Tidspunkt for afholdelse (dato og klokkeslæt):  

Onsdag den 5. august kl. 9 – 15. 

  

Sted:  

Vorupør Museum/Kirkecentret i Vorupør, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. 

  

Undervisere: 



 

Lars Allan Haakonsen, beskikket censor i historie og Det Nationale 

Netværk af skoletjenester. 

Jytte Nielsen, Museum Thy. 

Eva Røge Nielsen, Museum Thy. 

Svend Sørensen, Museum Thy. 

  

Skolens eventuelle egenbetaling:  

Det er gratis at deltage.  

Kursusudgifterne afholdes af Museum Thy, Det Nationale Netværk af skoletjenester og 
Nationalpark Thy Klasseværelset. 

 

Tilmelding:  

Ansatte på kommunens folkeskoler skal tilmelde sig via skolen/efteruddannelseskatalog.  

Andre skal tilmelde sig på 
https://docs.google.com/forms/d/1p0rIxXNHDPirsmyGQVT22qbndyP81IW6kPlWFPYimeQ

/viewform?usp=send_form  

 

https://docs.google.com/forms/d/1p0rIxXNHDPirsmyGQVT22qbndyP81IW6kPlWFPYimeQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1p0rIxXNHDPirsmyGQVT22qbndyP81IW6kPlWFPYimeQ/viewform?usp=send_form

