
KOM UD OG LÆR!
Forløb 30
HISTORIE
4-6 klasse

- og bliv uddannet   
LANDSBYGUIDE

Få et forløb til jeres by
Forløbet er lavet i Juelsminde, men kan let tilpasses jeres by -
kontakt Jens Kjær, Glud Museum, E-mail: jk@gludmuseum.dk, og få 
et forløb, der passer til jeres område.

Eleverne uddannes til landsbyguider, så de kan invitere en anden 
klasse, forældrene eller venskabsklassen på en ”Historisk tur”.

Øvelse i formidling
Det kan være svært at stille sig op foran andre og fortælle løs. Her 
træner eleverne formidling, bruger IT og video - og får samtidig et 
indblik i deres bys historie.
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Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne uddannes 
til at formidle historier fra landsbyen ved eller nær 
ved jeres skole. Forløbet skal ses som et forslag, der 
kan rettes til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er landsbyen 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
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

Uddannelses-
tur

Tilbage i 
klassen

Guidet tur

2 timer 2 timer 4 timer 2 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for faget historie:

• Du kan fortælle om en historisk begivenhed fra din 
landsby.

• Du har kendskab til det lokalhistoriske arkiv.

• Du kan placere historiske begivenheder i din 
landsby på en tidslinje.

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.
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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 (historie til forberedelse, kort 
mv.).
Gennemføre tur og uddannelse.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT – og sagtens gennemføres uden videooptagelser.  



Eleverne forberedes på emnet, så de er klar til at  
begive sig ud på tur og til at møde de frivillige på 
lokalarkivet.

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

For at eleverne kan orientere sig, kan I tale om, hvor 
de bor (evt. zoome ind på deres bolig) og hvor turen 
går hen.

Ved at skifte mellem gamle og nye kort og luftfotos 
kan de få en idé om, hvordan byen har udviklet sig 
gennem de seneste godt 100 år. 

Baggrundsmaterialet ”Historien om Juelsminde” 

læses højt og I taler sammen om historien.

Lad f.eks. eleverne komme med bud på betydningen 
af nogle af de svære ord i teksten. 

Har eleverne selv kendskab til byens historie? 

Gruppearbejde
Eleverne deles i 5,6 eller 7 grupper, der hver skal 
formidle historien fra et eller to steder i byen.

Grupperne ser nærmere på de tre luftfotos fra 1954, 
1972 og 2017 (baggrundsmateriale)
De ser på detaljerne og fortæller hinanden om nogen 
af de ændringer, der er sket i 1972 og 2017.

Grupperne taler om det samlet på klassen.

Elevernes forberedelse:
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Den første dag udenfor skolen besøger grupperne 
”deres steder” og – 2 grupper af gangen – Juelsminde 
Lokalarkiv og Juelsminde Havnemuseum. 
Der laves en tidsplan til hver gruppe.
Grupperne cykler så vidt muligt selv rundt. Hvis de 
ikke kan, må de følges af en voksen.

Besøge stedet
I Juelsminde findes flere ”historiske” steder – f.eks.: 
Hellebjerg Mølle – Hotel Juelsminde Strand 
(Færgegården) – Odelsbjerg - Skovfogedhuset Søkjær –
Juelsminde Havn – Ankeret - Juelsmindebanen –
Svanedammen – Den gamle skole – Juelsminde Kirke -
Færgehavnen 
Stederne – eller evt. andre steder - fordeles mellem 
grupperne. 

Kursus på Juelsminde Lokalarkiv
Lokalarkivet indsamler, registrerer og formidler 
historier og billeder fra Juelsminde og omegn.

Frivillige på lokalarkivet fortæller om arkivets arbejde 
og lærer bl.a. eleverne at søge på arkiv.dk. 
Eleverne får yderligere oplysninger om deres steder 
og om Juelsmindes historie.
Kurset tager ca. ½ time.

Besøg på Juelsminde Havnemuseum
På havnemuseet viser frivillige rundt i den 
spændende samling. Her kan eleverne høre mere om 
havnen, Fregatten Jylland og Færgehavnen.
Besøget tager ca. ½ time.

Uddannelsestur:
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Luftfotos
Gå sammen i grupperne og se igen på de tre luftfotos 
fra 1954, 1972 og 2017 (baggrundsmateriale)
Prøv at se på detaljerne. 
Hvad kan I se af forskelle på billederne? Fortæl 
hinanden om de nye ting, der er sket i 1972 og 2017. 

Gadebilleder
Se på de gamle billeder fra byens gader.

Hvad ser I på billederne?

Hvad hedder gaderne?

Hvem/hvad er gaderne opkaldt efter?

Øve formidling
Find et sted, hvor I kan stå i fred.

Prøv på skift at fortælle historien om jeres sted. 
I behøver ikke at fortælle historien direkte som I har 
læst den. Det kan være mere interessant, hvis I kan 
fortælle med jeres egne ord.
Prøv at tale højt og tydeligt og se på dem I fortæller 
til.

Øve videooptagelse
På skift optager I jeres fortællinger, så alle får prøvet 
at fortælle og at optage video. Når I ser videoerne 
kan I snakke sammen om 

Planlægge rute
Klassen kigger sammen på et kort over byen og 
aftaler, hvilken rute I skal gå, når I skal ud og være 
guider. 

Tilbage i klassen:
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Så kommer den store dag, hvor de nye 
Juelsmindeguider drager ud på ”Historisk vandring i 
Juelsminde”.

I aftaler hvilken vej I skal gå og grupperne leder på 
skift frem til deres sted.
Når I kommer frem til jeres sted fortæller en fra 
gruppen stedets historie.

Venskabsklasse
I kan også bruge jeres viden og invitere på tur, hvis I 
f.eks. får besøg af jeres venskabsklasse.  så jeres 
venner kan få viden med hjem om jeres by.

Forældredag
Det kan også være jeres forældre, der skal høre jeres 
historier om Juelsminde. Der er sikkert flere af 
historierne, de ikke kender.

Formidling for mindre klasser
Det kan være svært for voksne at fortælle på en 
forståelig måde for børn. 
I kan invitere en af de mindre klasser med på 
rundvisning. De vil nyde at få historierne fortalt af 
deres ældre skolekammerater.

Resultat = Guidet tur:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Baggrundsmateriale:
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Hedensted.dk – søg efter digitale kort

Kenddinlandsby.dk – søg efter stederne

Juelsminde Lokalarkiv – gamle billeder og historier



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

Ved uddannelsen til Landsbyguide skal man 
naturligvis besøge det lokale museum - i dette 
tilfælde det fine, nye Juelsminde Havnemuseum. 

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
Et nyt museum med masser af spændende ting og 
sager, der fortæller fiskernes historie og historien om 
havnen, færgehavnen og Juelsmindebanen.
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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