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DENBØRNEKULTURELLERYGSÆK
I SYDSLESVIG
Over 8000 børn og unge er tilknyttet de danske institutioner i Sydslesvig, hvor der har været en god tradition for, at de danske
organisationer og foreninger har tilbudt forskellige børnekulturelle aktiviteter.
Gennem lanceringen af ”Den Børnekulturelle Rygsæk i Sydslesvig” ønsker vi at opnå et tættere og mere målrettet samarbejde mellem de børnekulturelle udbydere, for derved at kvalificere vores tilbud til jer.
Den Børnekulturelle Rygsæk er et unikt tilbud, som skal medvirke til, at alle børn fra 0-18 år i dagtilbud og skoler i Sydslesvig
oplever inspirerende møder med kunst, litteratur og oplevelser i løbet af deres dagtilbuds-og skoletid. I samarbejde med en
række sydslesvigske kulturaktører får børn og unge mulighed for at møde kultur i dens mange facetter.
Musiske og kreative aktiviteter i dagtilbuds- og skolelivet vækker nysgerrighed, introducerer skæve og anderledes veje til
forståelse af verden og går på tværs af mange emner og fag.
Tilbuddenes hensigt er at styrke børn og unges kulturelle ballast, og via nedslag i læreplaner på dagtilbuds- og skoleområdet,
gøre dem anvendelige i fagligt øjemed. Børn og unge møder kulturen på dens hjemmebane i kulturinstitutionerne eller i
dagtilbud/skoler. Vi søger at sikre et tæt og målrettet samarbejde mellem dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner, så alle børn
og unge - uanset deres baggrund - får mulighed for at opleve kulturens mangfoldighed.
God fornøjelse med rygsækken.
Den Børnekulturelle Rygsæk i Sydslesvig er skabt af:
Dansk Kirke i Sydslesvig
Sydslesvigsk Forening, SSF
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, SdU
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Aktivitetshuset i Flensborg
Det lille Teater, Flensborg
Friisk Foriining
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
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SYMBOLFORKLARING
tid

BEVÆGELSE

NATUR

INFORMATIONER

KULTUR

Nederst på siderne finder du informationskategorierne, som fortæller mere om hvor og hvornår, tilmelding, links og meget mere.

FILM

Sidens farve genspejler genren du befinder
dig i.

MUSIK

LITTERATUR

TEATER

Rygsækkens tilbud er delt ind i målgrupper.
Dem finder du i venstre og højre side når du
bladrer gennem rygsækken, samt varigheden
af tilbuddet.

SPROG

VARIGHED

GENRE

Hvornår / Hvor / Hvordan foregår aktiviteten

GYMNASIER
UDSKOLING
MELLEMTRIN

Hvordan tilmelder jeg mig/os

Hvad koster det og hvad er inkluderet i prisen

INDSKOLING
Læringsmål

DAGTILBUD
Website / pædagogisk materiale / flere oplysninger
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DENBØRNEKULTURELLERYGSÆK & COVID19
I planlægningen af forløb i Den Børnekulturelle Rygsæk, tager vi højde for de
gældende udmeldinger og retningslinjer
i forhold til COVID19.
Der kan derfor forekomme ændringer i
løbet af året, og vi vil selvfølgelig informere de tilmeldte til de enkelte tilbud
løbende og efter behov.

billede: freepik.com
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AKTIVITETSHUSET
Vil du gerne være designer for en dag? Så kom med til stoftrykkursus!
Du må bruge stencils, bobleplast, stempler og skabeloner lige så meget,
du vil. Der er ingen grænser for din kreativitet - bare slip den løs! Dit
færdige produkt kan bruges til at sy en taske eller en pude. Du kan også
tage noget med hjemmefra, som du gerne vil designe.

Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Maks. 5 deltagere
Tilmelding efter aftale via mail til Maya Trampler
Kontakt: akti@sdu.de
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■
■

Egen transport / bestilles selv
4-5 euro per person + materiale

■

At eleven kan blande farver og sætte dem sammen,
bruge forskellige stofprintteknikker og ved, hvordan
farven fikseres

■

Medbring: Hvis du har, må du gerne medbringe
stof som T-shirt, taske eller bare lærred, du vil printe på

2 - 3 timer

DIY / STOFTRYK

LYKSBORGHISTORISKVÆRKSTED
4,5 timer

BASISBESØG

Tidsrejse fra jernalderen til vikingetiden! Oplev ritualer, intro til de
nordiske guder, støbning, madlavning, læderarbejde, fremstilling af
smykker, bueskydning, spydkast, transport af en tung egebåd,
vikingekamp mm. - besøg kan suppleres med egne ønsker.

Lyksborg - Hver tirsdag fra april - september kl. 9:00 - 13:30
Ca. 25 elever ( 1 opsynsperson per 8 elever )
Tilmelding efter aftale
Kontakt: wolffragnarvon.winterfeld@skoleforeningen.org
■
■

Bustransport bestilles selv
5 euro pr. elev

Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produkti‐
on, bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om for‐
tiden, og kan anvende historiske scenarier til at få indsigt i
historien
■
■

Eleverne må tage de fremstilte produkter med hjem
www.skoleforeningen.org
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SKOLEKONCERTER
Koncerterne deles op i to:
■

Første del består af besøg af mindre orkesterensembler på
skolerne, hvor 4.- 5. klasses elever kommer helt tæt på
musikerne og deres instrumenter.

■

Anden del består af en koncert med hele Symfoniorkestret,
som eleverne inviteres til.

Deutsches Haus, Berliner Platz 1, Flensborg
den 12. maj 2022 kl. 10.30 og 11.45
Tilmelding sker via den tilsendte invitation til
■ claudia@syfo.de
■
■

Pris: 2,50€ pr. elev
Bustransport bestilles selv, og transportudgifter
dækkes af Sydslesvigsk Forening.

■
■

At eleven kan indgå i en koncertsituation
At øge elevens kendskab til nye/gamle sange og salmer

Undervisningsmateriale ligger på følgende hjemmeside:
■ https://www.bogu-sdjsymfoni.dk
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www.bogu-sdjsymfoni.dk

60 min.

SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER

LYKSBORGHISTORISKVÆRKSTED
3,5 timer

VIKINGE-10-KAMPEN

Oplev en spændende dag med masser af udfordringer med din klasse.
Vikinge-10-kampen er sjov, udfordrende og kræver teamarbejde af de
deltagende hold. En dag I ikke må gå glip af!

Lyksborg - den 07.09.2021 / kl. 9:30 - 13:00
Ca. 100 deltagere
Først til mølle
Kontakt: wolffragnarvon.winterfeld@skoleforeningen.org
■
■

Skoleforeningen overtager transport (samkørsel)
5 euro pr. elev

Eleven kan anvende historiske scenarier til at få indsigt i his‐
torien
■
■

Eleverne må tage de fremstilte produkter med hjem
www.skoleforeningen.org
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SKOLEKORSTÆVNE

■ Flensborg den
2.marts 2022
■ Vestkysten den
3.marts 2022
Nærmere stedangivelse ved titilmelding
Tilmelding inden den 01.11.2021
Kontakt: turemark.pejtersen@skoleforeningen.org
■

Transport / udgifter
Informationer herom ved tilmelding

■
■

Eleven kan holde en enkel over- eller understemme
Eleven har viden om enkel flerstemmighed i kor

Noder til sangene vil blive udleveret i forbindelse med en
Instruktionseftermiddag den 18.11.2021
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60 min.

I Sydslesvig ønsker vi at bevare traditioner omkring skolekor.
Det skaber glæde til hverdag at synge sammen med kammerater, og
det er en unik oplevelse at synge sammen med hundredvis af elever fra
andre skoler når vi én gang om året samles til skolekorstævne.

FRIISKFORIINING
4 timer

GIBSELMESTERSKAB

Gibseln er et gammelt frisisk teamspil som bliver spillet med pinde og
minder lidt om rundbold. Vi vil gerne lære børnene spillereglerne, hvorefter de kan være med i den årlige turnering, hvor der kan vindes præmier til de første tre pladser. De som har lyst kan få grillmad og sodavand
bagefter.

Risum Skole / Risem Schölj 18.06.2022 kl. 13.00
Maks. 30 personer
Tilmelding inden den 01.06.2022
Kontakt: info@friiske.de
■
■

Det er gratis at deltage
Skolerne sørger selv for transport

■

At eleven får viden om frisiske traditioner og kultur

■
■
■

www.friiske.de
www.risumskole.de
Også mulighed for elever fra gymnasie og familier
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AKTIVITETSHUSET
Har du lyst at designe dine helt egne smykker? Kom og prøv kræfter
med glasdesignerens grundlæggende teknikker og lær at lave helt
egne, unikke smykker. Vi fremstiller halskæder, armbånd, vedhæng,
øreringe eller brocher. Du lærer de grundlæggende teknikker i: at skære i glas, at designe små unikater og at tilpasse de forskellige smykkedele.

Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Maks. 5 deltagere
Tilmelding efter aftale via mail til Maya Trampler
Kontakt: akti@sdu.de
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■
■

Egen transport / bestilles selv
4-5 euro per person + materiale

■

At eleven behersker de grundlæggende teknikker,
der kræves ved smykkedesign af glas

■

www.aktivitetshuset.de

2 - 3 timer

DIY / DICHRO SMYKKER

AKTIVITETSHUSET
90 min.

STOP MOTION VIDEOS

Marc lærer dig at lave stop motion film. Før du går i gang, lærer du det
grundlæggende om hvordan stop motion fungerer og hvad du har brug
for af redskaber, der bedst passer til din idé. Vi gennemgår alle punkter
og i fællesskab skaber, udvikler og realiserer vi mindst en lille stop motion film.

Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Maks. 5 deltagere
Tilmelding efter aftale via mail til Marc Rickertsen
Kontakt: marc@sdu.de
■
■

Egen transport / bestilles selv
2 euro per person

■

At eleven selvstændigt kan arbejde på idéudvikling, sto‐
ryboard og komposition

■
■

Medbring: mobiltelefoner og uploader
www.aktivitetshuset.de
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FRIISKFORIINING
Friserne har mange traditioner til jul, som ikke findes i andre kulturer.
Derfor vil vi gerne invitere til en formiddag, hvor vi vil bage frisiske
julekiks, lave julepynt og synge julesange.

Risum Skole / Risem Schölj
Den 03.12.2021 kl. 10.00 / maks. 20 personer
Tilmelding inden den 22.11.2021
Kontakt: info@friiske.de
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■
■

Det er gratis at deltage
Skolerne sørger selv for transport

■
■

At eleven får viden om frisiske traditioner og kultur
At eleven får kendskab til det frisiske sprog i sang og
bevægelse

■
■
■

www.friiske.de
www.risumskole.de
Også muligt for elever fra udskolingen

2 - 4 timer

FRISISK JUL

AKTIVITETSHUSET
90 min.

MUSIKPRODUKTION PÅ IPAD

På dette kursus lærer du, hvordan du ved hjælp af en iPad og appen
garageband nemt kan lave musik. Vi gennemgår de enkelte muligheder
garageband byder på, og derefter vil vi producere vores egne sange og
spille musik på vore iPads.

Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Maks. 10-15 deltagere
Tilmelding efter aftale via mail til Matthias Runge
Kontakt: akti@sdu.de
■
■

Egen transport / bestilles selv
2 euro per person

■

At eleven kan omgås med appen garageband og alene
eller i en gruppe kan producere egne sange og melodier

■
■

Medbring: høretelefoner til iPad, hvis du har
www.aktivitetshuset.de
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FRIISKFORIINING
Biike er for friserne en meget stor dag. Den 21. februar tændes biikebålene i hele Nordfrisland, og der fejres vores nationalfest. Vi inviterer til
en temadag, hvor vi vil fortælle om festen, lave dukken, som skal brændes til Biiken i Risum-Lindhom, synge på frisisk, og til sidst lave et lille
biikebål.

Risum Skole / Risem Schölj
Den 18.02.2022 kl 10.00 / maks. 20 personer
Tilmelding inden den 31.01.2022
Kontakt: info@friiske.de
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■
■

Det er gratis at deltage
Skolerne sørger selv for transport

■
■

At eleven får viden om frisiske traditioner og kultur
At eleven får kendskab til det frisiske sprog i sang og
bevægelse

■
■
■

www.friiske.de
www.risumskole.de
Også muligt for elever fra udskolingen

3 timer

TEMADAG BIIKE

WORKSHOP
2 lektioner

MED BAGGRUND I BOGEN ’SILJA MIN SILJA’

Ud fra bogen ”Silja min Silja”, arbejdes der med en række alvorlige emner, som flugt og flygtninge. Der er forslag til forskellige aktiviteter, som
f.eks. at pakke en "flugt-rygsæk" og at lave sin egen strømpedukke. Der
lægges op til samtale i klassen.

Kan rekvireres - varighed omkring 2 lektioner
Gerne hos jer på skolen eller på biblioteket
Tilmelding efter aftale
Kontakt: fi@dcbib.dk
■
■

Det er gratis at deltage
Biblioteket stiller materiale til de kreative workshops til
rådighed

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og
relationer i nære hverdagssituationer
■

http://www.cfu-sydslesvig.de/media/4290847/Silja-minSilja-laerervejledning.pdf
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AKTIVITETSHUSET
Med dette DIY-kursus kommer du sikkert til at elske vævning! Har du
ikke prøvet at væve før, men har lyst til at lave et lille billede eller
ophæng? Vil du gerne eksperimentere med garn, form og farver? Så
kom forbi i Akti! Maya viser dig, hvordan du kan komme i gang og hvor
enkelt det egentlig er!

Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Maks. 10 deltagere
Tilmelding efter aftale via mail til Maya Trampler
Kontakt: akti@sdu.de
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■
■

Egen transport / bestilles selv
4-7 euro per person + materiale

■

At eleven kan klare opsætninger af væven, farvekompo‐
sitioner og forskellige vævemetoder

■
■

Medbring: garnrester
www.aktivitetshuset.de

2 - 4 timer

DIY / SMÅ VÆVOPHÆNG

WORKSHOP
1 lektion

LÆS DET LETTERE – BØGER FOR UNGE
Bibliotekets børne- og ungebibliotekar Mette har læst et hav af de
nye udgivelser for unge og hun brænder for at dele sine gode læseoplevelser med jer.
Mød Mette på biblioteket - eller ude hos jer på skolen. Præsentation af
lettere og kortere bøger for unge. Lette bøger er i vækst og kan bidrage
til at fastholde, inspirere og motivere unge til læsning og litteratur.

Kan rekvireres
Flensborg Bibliotek eller ude på skolen
Tilmelding efter aftale
Kontakt: mla@dcbib.dk
■
■

Det er gratis at deltage
Skolerne sørger selv for transport

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og of‐
fentlige sammenhænge
■

www.dcbib.dk
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MIKKELBERG
Cricketsporten kommer oprindelig fra England. I hører den helt særlige
historie om, hvordan den kom til Sydslesvig og hvilken betydning den
har i mindretallet. I lærer reglerne, og vi spiller et spil cricket.

Mikkelberg - mandag til fredag (Maks. 60 elever)
Ved dårligt vejr tilbydes anden udendørs aktivitet/2 timer
eller anden aftale – kan kombineres med kunst på museum
Tilmelding sker efter aftale via Lisbeth Bredholt Christensen:
■ lbc@mikkelberg.de
■
■

Skolerne sørger selv for transport
2 euro per elev

Eleven kan udføre grundlæggende teknikker i boldspil, sam‐
arbejde i idrætsaktiviteter og kan beskrive lokalområdets
idrætsmuligheder
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Undervisningsmateriale ligger på følgende hjemmeside:
■ www.mikkelberg.de

60 min.

INTRODUKTION TIL CRICKET

WORKSHOP
2 lektioner

POESIMASKINEN RULLER UD

Leg med digital litteratur.
Mød nye litterære værker på iPad, i nye og eksperimenterende fortælleformer, der behandler aktuelle emner i samtiden og giver os muligheden for at reflektere over nye teknologier. Skab dit eget digitale digt og
print det ud…

Flensborg Bibliotek - varighed 1 ½ - 2 lektioner
Efterår 2021 / uge 38 + 39 og uge 42 + 43
Tilmelding inden den 15.09.2021
Kontakt: thj@dcbib.dk
■
■

Det er gratis at deltage
Skolerne sørger selv for transport

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere
teksters betydning i deres kontekst
■
■

Link - materialer: https://bit.ly/2RQEaDU
Link - Intro til digital litteratur: https://jwp.io/s/ClJCg5tK
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SKOLEBANDSFESTIVAL

Jaruplund Højskole
Den 05.02.2022 / Kl. 14:00 - 17:00
Tilmelding
Kontakt: turemark.pejtersen@skoleforeningen.org

billede: freepik.com
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■
■

Deltagerne sørger selv for transport.
Gratis deltagelse og adgang.

■

Eleven kan fremføre musik for andre

■

www.jaruplund.com

3 timer

Med festivalen vil vi gerne motivere og inspirere ungdomsbands, ved at
give mulighed for at trykke den af over for et bredt publikum af venner,
familie og medlemmer af andre bands

AKTIVITETSHUSET
2 timer

DIY / CYANOTYPI

Kom med i Cyanotypiens mystiske verden! Cyanotypi kaldes også for
solprint. Med UV-lys synliggøres objekter, der lægges på enten stof eller
papir. Papiret er blevet svøbt i en væske, der gør, at baggrunden bliver
blå og objektet hvidt. Det er vildt spændende at prøve og man lærer
også en metode at kende, der fandtes før fotografi blev opfundet.

Aktivitetshuset, Norderstr. 49, Flensborg
Maks. 5 deltagere
Tilmelding efter aftale via mail til Maya Trampler
Kontakt: akti@sdu.de
■
■

Egen transport / bestilles selv
3,50 euro per person + materiale

■

At eleven kender til forgængeren for fotografi og kan
komponere genstande på et billede

■

www.aktivitetshuset.de
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LÆSEQUIZ
Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse.
Der er fokus på læsning og læselyst. Quizzen afholdes i samarbejde
mellem skolen og biblioteket og er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere og hjælpe hinanden med at finde
de rigtige svar.

Flensborg Bibliotek

Tilmelding inden den 15.11.2021
Kontakt: runa.petersen@skoleforeningen.org
■
■

Skolerne sørger selv for transport
Det er gratis at deltage

Fremme og fastholde læselyst i et bredt perspektiv. Det er
sejt at være ekspert på viden
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Flere oplysninger ligger på følgende hjemmeside:
■ www.smartparatsvar.dk

2,5 timer

SMART PARAT SVAR

DETLILLETEATER
KOM OG LÆR AT SPILLE TEATER
Det lille Teater Flensborg har en væsentlig forpligtelse i at tage
vare på og fremme det danske sprog. Vi vil have øjne og ørene åbne for
nye impulser udefra og i højere grad opsøge de unge der, hvor de er,
bl.a. på skolerne.
Du kan være med til at lære og spille teater, du møder nye, sjove og
spændende mennesker, du lærer at omgå dine grænser og følelser.
Teaterspillet er egnet for de lidt ældre elever/ børn fra udskoling /gymnasiet.
Det lille Teater Flensborg
Marienstr. 20, 24937 Flensburg
Kontaktperson: Alexander von Oettingen
avoe@ucsyd.dk
Det er gratis at deltage. Du bliver et aktivt medlem, lige så
snart du er med i et stykket

■

www.detlilleteater.de
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billede: freepik.com

At dygtiggøre, danne og skabe trivsel. Læring eksternt
udenfor skolens matrikel, ved at involvere sig med andre
og nye partner/kulturer. Eleverne/Børnene kan blive mere
bevidste i forhold til at bruge deres krop i undervisningen.
De bliver bedre til at aflæse andres kropssprog

MIKKELBERG
I hører om, hvordan den gamle mølle i Hatsted kom til at indeholde en
kunstsamling med værker, der på hver deres måde knytter sig til Sydslesvig. Sammen kigger vi på udvalgte værker og undersøger, hvordan
de siger noget om Sydslesvig og identitet.

Mikkelberg - mandag til fredag
Maks. 30 elever
Tilmelding sker efter aftale via Lisbeth Bredholt Christensen:
■ lbc@mikkelberg.de
■
■

Skolerne sørger selv for transport
2 euro per elev / rundvisning

Eleven kan udføre grundlæggende teknikker i boldspil, sam‐
arbejde i idrætsaktiviteter og kan beskrive lokalområdets
idrætsmuligheder
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Undervisningsmateriale ligger på følgende hjemmeside:
■ www.mikkelberg.de

60 min.

KUNST PÅ MUSEUM

DANEVIRKEMUSEUM
Ca. 3 timer

SYDSLESVIG I VIKINGETIDEN

Oplev Danevirke, grænsen mellem det store Frankerrige og Danerriget
i vikingetiden. Eleverne lærer noget om, hvorfor Danevirke-Hedeby i
dag er UNESCO-verdensarv, og deltager i en vikingeaktivitet.

Danevirke Museum (ca. 3 timer)
Maks. 30 elever per guide
Efter aftale / Tilmelding hos museets skoletjeneste via mail
maja@danevirkemuseum.de
■
■

Skolerne sørger selv for transport. Museet er gratis.
Rundvisning: 60 euro / Vikingeaktivitet fra: 120 euro

■
■

Danevirke/Hedeby
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

■
■
■

Eleverne må tage de fremstilte produkter med hjem
www.danevirkemuseum.de/laeringsmateriale/
www.danevirkemuseum.de/tilbud/vikinge-aktiviteter/
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LITTERATUR
Morgengry er et fælles nordisk højtlæsningsarrangement, hvor den
samme tekst læses op på samme tidspunkt i hele Norden og Baltikum.
Via højtlæsningen spredes kendskabet til nordisk litteratur og fortælletradition og glæden ved at læse stimuleres.

01 november 2021 Kl. 10:00 i følgende biblioteker:
Husum - Slesvig - Egernførde - Flensborg
Tilmelding inden den 15.10.2021
Kontakt: imbe@dcbib.dk
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■
■

Det er gratis at deltage
Skolerne sørger selv for transport

■

Litteratur, dansk, sprog, oplæsning, samtale, Norden,
litteraturfællesskab og læselyst

Undervisningsmateriale ligger på følgende hjemmeside:
■ www.nordisklitteratur.org/da

2 lektioner

MORGENGRY

TEKNOLOGI
Ca. 3 timer

VÆR KREATIV MED 3D PRINTER

Brug teknologier i undervisningen med en 3D-printer.
3D printer tilbyder kollaboration, innovation, entreprenørskab og kreativitet, hvor der er kort fra idé til produkt. Giv eleverne muligheden for udvikle seje ideer og produkter som kan bruges i næsten alle fag.

På egen matrikel efter aftale.
3D printere medbringes eller sendes med kørselsordningen
Tilmelding efter aftale ved
rasmus.raun@skoleforeningen.org
■

Ingen transport eller udgifter

■

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem teknologisk
udvikling og samfundsudvikling
Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud
Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden

■
■
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SKOLEKONCERTER
folkBALTICA skolekoncerten gennemføres i forbindelse med folkBALTICA 2021 i samarbejde med aktører fra Sydslesvig og
Nordschleswig. I år er det strygertrioen Fiolministeriet fra Danmark, der
sammen med frisiske Keike Faltings, står på scenen og sørger for en
uforglemmelig musikalsk oplevelse.

Slesvighus, Lollfuß 89, Schleswig
den 7. september 2021 kl. 9.00 og 11.00
Tilmelding sker via den tilsendte invitation til
■ claudia@syfo.de (det er efter først-til-mølle- princip)
■
■

Koncerten er gratis
Bustransport bestilles selv, og transportudgifter
dækkes af Skoleforeningen

■

At eleven opbygger kendskab til danske, tyske
og frisiske sange
At eleven lærer at synge efter musikalske anvisninger

■
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Lydfiler, noder og tekst til sangene vil blive
tilsendt sammen med invitationen

60 min.

FOLKBALTICA

TEKNOLOGI
Ca. 3 timer

TASKFORCE ULTRA:BIT PROGRAMMERING MED MICRO:BITTEN

Lær at bruge programmering og micro:bit i din undervisning.
Kast jer ud i et spændende ultra:bit-univers, og vær med til at forstå og
skabe teknologien. Lær programmering med micro:bitten og lad eleverne være kreative til at udvikle og afprøve ideer.

På egen matrikel efter aftale. micro:bits og komponenter
medbringes eller sendes med kørselsordningen
Tilmelding efter aftale ved
rasmus.raun@skoleforeningen.org
Ingen transport eller udgifter

■

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på bag‐
grund af egne forventninger
Eleven kan relatere natur & teknologi til andre kontekster
Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske
problemstillinger

■
■

■

www.dr.dk/skole/ultrabit
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billede: Bjarne Bergius Hermansen

■

WORKSHOP
Læs højt og bliv en vinder!
En sjov og uhøjtidelig konkurrence, der ønsker at fremme læselyst og
læseglæde. Klassen udvælger en klassekammerat, der læser højt fra en
selvvalgt tekst i tre minutter. Oplæserne bedømmes af et dommerpanel,
og den lokale vinder går videre til finalen. En oplagt mulighed for at træne højtlæsning i klassen.

Tilmelding inden den 01.03.2022
Kontakt: runa.petersen@skoleforeningen.org
■
■

Skolerne sørger selv for transport
Det er gratis at deltage

■

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i vel‐
kendte faglige situationer
Højtlæsning, stemmetræning, konkurrence,

■
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Flere oplysninger ligger på følgende hjemmeside:
■ https://skoletjenesten.dk

For elever i 5. klasse

Marts 2022
Flensborg Bibliotek

90 min

STORMESTER I OPLÆSNING

DANEVIRKEMUSEUM
2 timer

TIDSREJSE I SYDSLESVIGS HISTORIE

Oplev Danevirkes 1.500 år lange historie i den Arkæologiske Park - fra
jernalderen til krigen i 1864. På museet hører eleverne spændende historier om, hvordan det var at være dansk i Sydslesvig fra 1864 til i dag.

Danevirke Museum (ca. 2 timer)
Maks. 30 elever per guide
Efter aftale / Tilmelding hos museets skoletjeneste via mail
maja@danevirkemuseum.de
■
■

Skolerne sørger selv for transport. Museet er gratis.
Pris for rundvisning: 120 euro

■

Slaget ved Dybbøl 1864, Genforeningen i 1920, ver‐
densarv Danevirke/Hedeby, København-Bonn erklæringerne samt Åbne og lukkede grænser
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forkla‐
re, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige
forudsætninger

■

■
■

Eleverne må tage de fremstilte produkter med hjem
www.danevirkemuseum.de/laeringsmateriale/
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WORKSHOP
Sprogstart tager udgangspunkt i billedbøger, og gennem leg med sproget og digitale legeredskaber får børn og deres voksne i dagtilbuddet
rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser, tal og meget mere. Sprogstartsposerne har hvert sit tema og sproglige fokus.

Sprogstart består af 2 seks-ugers forløb:
Sprogstart 1 - 3 år og Sprogstart 3 - 6 år.
Der er et tæt samarbejde mellem dagtilbuddet og biblioteket.
Biblioteket besøger dagtilbuddet og omvendt.
Tilmelding inden den 15.07.2021
Kontakt: mla@dcbib.dk
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■
■

Det er gratis at deltage
Ved besøg på biblioteket sørger institutionen selv for
transport.

■

Digitalt legetøj, sprog, sproglege, sanglege, sanser

Undervisningsmateriale ligger på følgende hjemmeside:
■ www.sprogsporet.dk
■ https://www.youtube.com/watch?v=rt_VXfkUr14
■ https://www.youtube.com/watch?v=JDXLLpk8CGw

forløb

SPROGSTART FOR 1-3 ÅRIGE / 3-6 ÅRIGE

DANEVIRKEMUSEUM
3 timer

DET DANSKE MINDRETALS HISTORIE

Hvad betød det at være dansk i Sydslesvig i 1800- og 1900-tallet? Og
hvordan opstod det gode forhold mellem danskere og tyskere? Eleverne ser mindretalsudstillingen og arbejder praktisk med, hvad det danske
mindretal betyder for dem personligt i dag.

Danevirke Museum (ca. 3 timer)
Maks. 30 elever per guide
Efter aftale / Tilmelding hos museets skoletjeneste via mail
maja@danevirkemuseum.de
■
■

Skolerne sørger selv for transport. Museet er gratis
Pris for rundvisning: 120 euro

■

■

Slaget ved Dybbøl 1864, Genforeningen i 1920, Køben‐
havn-Bonn erklæringerne samt Åbne og lukkede græn‐
ser
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske pro‐

■
■

Eleverne må tage de fremstilte produkter med hjem
www.danevirkemuseum.de/laeringsmateriale/
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SPROGZONENSSPROGDAG
På Sprogzonens sprogdag får eleverne en række tips og tricks til at
lære nye sprog og begå sig i en stadig mere global sproglig verden.
Tipsene kommer fra sprogvidenskabens værktøjskasse og fokuserer
på at besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvad er sprog?
Eksemplerne i foredraget vil bl.a. være fra kendte sprog (fx dansk og
tysk), men der bliver også inddraget eksempler fra mere “eksotiske”
sprog. Som afslutning fokuserer vi på kroppens betydning i interaktion –
og de sjove situationer, der kan opstå, når man bevæger sig i nye kulturer.
Den 3. november 2021
Kl. 08.45-10.15 i Idrætshallen, Flensborg
Kl. 11:40-13:10 på A.P. Møller Skolen, Slesvig
Tilmelding til: runa.petersen@skoleforeningen.org
Deadline: Den 30. september, 2021
med angivelse af klasse, skole, elevantal, kontaktperson
samt ønsket sted
■
■
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Transport sørger skolerne selv for
Det er gratis at deltage i arrangementet

Find de færdigheds- og vidensmål, som dette arrangement
arbejder med, på webstedet dansk på SharePoint under
Dokumenter/arrangementer, så du kan sætte det i din årsplan

Ca. 1,5 timer

FOREDRAG

DANEVIRKEMUSEUM
3 timer

VIKINGE- OG 1864-AKTIVITETER PÅ DANEVIRKE

DAMU tilbyder praktiske aktiviteter med relation til vikingetiden –
deriblandt bueskydning og torshammer-støbning. Aktiviteterne kan fint
kombineres med et besøgsprogram efter eget valg. Vi kan også aktivere vores lille 1864-reenactment-”hær”.

Danevirke Museum (ca. 3 timer)
Maks. 30 elever per guide
Efter aftale / Tilmelding hos museets skoletjeneste via mail
maja@danevirkemuseum.de
■
■

Skolerne sørger selv for transport. Museet er gratis.
Pris pr aktivitet: 120 euro for 2 timer

■
■

Danevirke Hedeby
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produk‐
tion, bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om
fortiden, og kan anvende historiske scenarier til at få ind‐
sigt i historien

■
■

Eleverne må tage de fremstilte produkter med hjem
www.danevirkemuseum.de/tilbud/vikinge-aktiviteter/
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