
KOM UD OG LÆR!
- om 100 år i Daugård 

Forløb 09
HISTORIE
4-6 klasse

100 år i jeres landsby
Forløbet er lavet i Daugård men kan nemt tilpasses jeres landsby.

I Daugård var det skolens 100-års jubilæum, der var anledningen. Det kan naturligvis også være 
kortere eller længere tidsrum, der arbejdes med.

Der er sket meget
De seneste 100 år har udviklingen gået hurtig og landsbyerne har gennemgået en stor forandring. 
Daugård gik fra at være en landsby med gårde til en stationsby med butikker og håndværkere – og til i 
dag en by med parcelhuse og enkelte virksomheder.

Udstilling
Et jubilæum fejres ofte med et større arrangement og her var der lejlighed til at udstille elevernes 
arbejder og invitere familie og lokale borgere.



Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk

Hæfte 09     100 år i Daugård

Forord:

Indhold:

2

Forord 2

Planlægningsmøde 3

Læringsmål 3

Timeforbrug 3

Elevernes forberedelse 4

Byvandring 5

På egen hånd 6

Tilbage i klassen 7

Udstilling, videoer, fest 8

Baggrundsmateriale 9

Brug museerne 10

mailto:jk@gludmuseum.dk


Hæfte 09     100 år i Daugård

Planlægnings-
møde

Intro og
forberedelse

Byvandring 
med guide

I klassen og 
på egen hånd

Udstilling

2 timer 3 timer 2 timer 6 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for Historie:

• Du kan placere skolen, parcelhusene, stationen, 
kirken og gårdene omtrentligt på en tidslinje.

• Du har kendskab til skolerne i Daugård og 
nærmeste omegn gennem tiden.

Læringsmål for IT:

• Du kan optage en video med dine 
klassekammeraters formidling.

• Du kan finde digitale kort på kommunens 
hjemmeside og kopiere udsnit af kort og luftfotos.

3

Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  



Som introduktion dukkede der en trillebør op fyldt 
med genstande fra Glud Museum med tilhørende 
fortællinger om livet i landsbyen for 100 år siden.

Klasserne var samlet for at høre historierne og 
komme i stemning til et forløb over flere dage.

Glud Museums K/N-vejleder havde fortælletime, og 
skolens musiklærer havde fundet nogle gode 
fællessange frem.

Hele skolen i sving
Eleverne arbejdede med historien på forskellige 
måder og der blev fremstillet julepynt og 
jubilæumspynt til den store jubilæumsfest.

PR-gruppen
I dette forløb arbejdede en gruppe på tværs af 
klasserne med at beskrive byens udvikling, som den 
kan spores gennem byens huse.

Sammen ser klassen på gamle kort og luftfotos over 
området. De findes på Hedensted Kommunes 
hjemmeside – hedensted.dk – søg efter ”Digitale 
kort”.

Eleverne deles i 5,6 eller 7 grupper, der alle bl.a. skal 
optage en video med deres fortælling om et sted i 
byen.
Grupperne ser nærmere på de tre luftfotos fra 1954, 
1972 og 2017 (baggrundsmateriale)

Elevernes forberedelse:
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At ”læse” en by kan godt kræve assistance og her var 
der hjælp at hente fra en lokal beboer med hang til 
historien. ”Hvorfor hedder vejen Møllevænget?” 
– ”Jo, ser I, heroppe bagved lå der engang…” 

Hvis man ser godt efter findes der stadig gårde og 
rester af gamle gårde i byen, ligesom der har været 
en vigtig kro og købmandsgård, mange butikker og 
værksteder. 

Skolehistorien
Daugård Skole har 100-års jubilæum og altså bygget i 
1916, men også før den tid var der skoler. 

I gamle dage – før cykler og biler - måtte der ikke være 
så langt mellem skolerne, for børnene gik derhen.

Med tiden voksede elevtallet i Daugård og så kom der 
både Daugård Byskole og Daugård Markskole.
Der har også været skole i Ørum. 

I Daugård blev hovedskolen fra 1916 udbygget til 
centralskole i 1958.

Byvandring med lokal guide:
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Efter den grundige gennemgang af byens historie på 
byvandringen begyndte grupperne at arbejde på 
egen hånd med historien om ”deres sted”.

De skulle studere noget baggrundsmateriale og 
sammensætte deres egen historie om stedet eller 
stederne

På fotosafari
Grupperne blev tildelt en bestemt periode de skulle 
arbejde med. Ved hjælp af de gamle kort og luftfotos 
kunne de følge byens udvikling og se hvornår de 
forskellige huse ca. var blevet bygget.
´

Herefter var de selv ude i byen for at tage billeder af 
huse fra deres periode.

On location
Videofortællingerne blev optaget ude i byen og 
grupperne fik assistance af en voksen med styr på 
teknikken. 

De fleste kommer ud af deres komfortzone, når de 
skal stå foran et kamera, men det kan være en god 
øvelse. Og så er det måske ikke så farligt næste gang 
man skal stille sig op og fortælle for andre.

Banke på
Der kan være gode historier at hente hos lokale 
beboere. På gåture rundt i byen banker grupperne på 
og spørger om de kan få noget at vide om husene og 
folkene i kvarteret.
De reklamerer også for Åbent Hus på skolen og 
udstillingen i anledningen af 100-års jubilæet.

På egen hånd:
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Gamle billeder, postkort og avisartikler er nogle af de 
kilder, der kommer i anvendelse til at beskrive byens 
og skolens seneste 100 år.

Videofortællinger
Videooptagelserne fra gruppernes steder redigeres 
og gøres klar til opload på youtube eller skoletube. 
Der fremstilles QR-koder til hver video.

Posters
Der laves posters for f.eks. 4-5 tidsperioder fra 1800-
tallet til nutiden. Passende udsnit af gamle kort og 
luftfotos fra perioderne printes ud i A3 størrelse. 
Mindre (f.eks. A5) billeder af huse fra samme periode 
printes ud og placeres sammen med kort/luftfoto. 

På den måde får man både et indtryk af, hvordan 
byen er vokset og hvornår de forskellige hustyper 
stammer fra.

Bykort med QR-koder
Et stort kort af byen vises på tavlen/smartboard og 
tegnes over på karton eller en hvid plade.
Det er en god opgave, som flere kan hjælpes med og 
som løses bedst, hvis man år sig umage.

Udstilling i aulaen
Den store udstilling i aulaen kalder på kreativitet og 
her bliver der brug for stiger, snor, kroge – evt. søm, 
lærerens tyggegummi mv.

Planlægge formidling
Eleverne øver sig på deres fortællinger. 

Nu skal de være klar for TV SYD har meldt deres 
ankomst og vil gerne høre, hvad eleverne har lært…

Tilbage i klassen:
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Udstillingen blev præsenteret i anledning af Daugård 
Skoles 100 års jubilæum. Den var en del af et større 
arrangement med skolefest og skolekomedie – og 
besøg af aviser og TV.

Pressegruppen havde i løbet af temaugen lavet en 
daglig avis med artikler om aktiviteterne rundt på 
skolen.

Posters
De store poster/kollager viste et kort eller luftfoto fra 
byen fra et bestemt år. Herunder var elevernes fotos 
af husene, der også var i byen dengang. På den måde 
kan man følge byens udvikling fra de gamle gårde og 
senere de mange butikker til de nyere parcelhuse. 

Videofortællinger
Det blev også til fine videoer med elevernes historier 
og underlægningsmusik.

Fortællingerne kunne hentes frem ved hjælp af 
mobiltelefonen, når man skannede QR-koderne på 
det store kort over byen.

Skolehistorien
En gammel skolepult, blæk og blækhus var også 
fundet frem ligesom en fin samling gamle skolebøger, 
som de besøgende kunne kigge i.

I skolens gemmer fandt vi gamle billeder med 
tidligere lærere og skoleprotokoller med elever, 
karakterer og skolehistorie. 

Resultat = Udstilling, videoer og fest
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Baggrundsmateriale:
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Hedensted.dk – søg efter digitale kort

Kenddinlandsby.dk – søg efter stederne

Materialesamling leveret fra Glud Museum



Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med temaet 100 år i Daugård vil der være meget at 
hente på museerne, der har huse med indbo som for 
100 år siden. I Mindestuen i Gl. Sole kan man se en 
meget fin skolestue fra den tid.   

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 
religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.
Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum:
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