
 

Arrangører: Nationalpark Thy Klasseværelset og Museumscenter Hanstholm 

Oplægsholdere: 

♦ Erik Ansø/Mia R. Thomsen, 
Museumscenter Hanstholm. 

♦ Gitte Søe Larsen, rollespils-
konsulent. 

♦ Gitte Femhøj, Søren Krag, 
Mette Pedersen og Bo Immer-
sen, Nationalpark Thy Klasse-
værelset. 

Målgruppe:  

Spor 1: Dansk og historie i 
overbygningen. 

Spor 2: Matematik og natur/
teknologi på mellemtrin.  

Dato: 4. aug. 2016 kl. 8.15 — 
15.30 på Museumscenter 
Hanstholm, Molevej 29, 7730 
Hanstholm. 

Tilmelding: Senest den 15. 
juni til 
bobim@danmarksnationalpark
er.dk  

Udeskole i praksis - To parallelle kurser på  
Museumscenter Hanstholm 

Kom til Udeskole i praksis i Hanstholm den 4. aug.  

Her får du konkrete værktøjer til at flytte undervisningen ud i virkelighe-
den i historie og dansk i overbygningen (spor 1) eller i matematik og Na-
tur/teknologi på mellemtrin (spor 2).  

Vi har fokus på at inddrage de stedbundne potentialer i læringen, og 
denne dag er det potentialerne omkring Museumscenter Hanstholm, der 
er i fokus. 

Derudover bliver du introduceret til www.nationalparkthy.dk/
klassevaerelset, hvor du kan finde udeskoleaktiviteter og forløb målrettet 
forskellige fag og klassetrin. 

De to spor kører parallelt, og nogle aktiviteter er fælles. Dagen består af 
en kombination af oplæg og workshop ude og inde.  

 

Foreløbigt program:  

♦ 8.15. Velkomst og rammesætning af dagen, herunder icebreaker.  

♦ Intro til Anden Verdenskrig og museet, ved Jens Andersen. (fælles) 

♦ Intro til de undervisningsforløb, som deltagerne skal arbejde med i 
spor 1 og spor 2. (fælles) 

♦ Workshop hver for sig i spor 1 og spor 2. Afprøvning af  forløbene: 
- Krimigåden - rollespil (spor 1) 
- Ordjagt i bunker (spor 1) 
- Kommuniker med morsekode (spor 1) 
- Fra model til virkelighed (spor 2) 
- Tyskernes krig mod naturen (spor 2) 
- Fra brøker til brød (spor 2) 
- Minerydder (fælles) 
- Find WWII ting med metaldetektor (fælles) 

♦ 14.30. Hvordan kan du bruge Nationalpark Thy Klasseværelset i din 
undervisning? (fælles) 

♦ Evaluering og perspektivering af dagen. (fælles) 

♦ 15.30. Arrangementet slutter.  

 

Deltagelse i kursus, herunder forplejning er gratis.  
Husk tøj der passer til at være ude i. 


