
DEN KULTURELLE 
RYGSÆK

Skoleåret 2021/2022
Sjove og spændende forløb for 
skoleelever på Glostrup Skole



Om aktiviteten
Musikskolens lærere underviser klasserne i musik, bevægelse, rytmik 
og sang i samarbejde med pågældende klasselærere. Undervisnin-
gen kan kobles op på temaer man arbejder med i forvejen, eller som 
planlægges forud for undervisningsperioden. Undervisningen foregår 
en time ugentligt enten forår eller efterår. 

Fag
Musik

Forberedelse
Da det er et længerevarende forløb, planlægges det sammen med 
klasselæreren. Derudover er behov for at koordinere tidspunkter ift. 
lokaler og musikskolens læreres skemaer.

Sted
På skolen. Gerne i musiklokalet. 

Tidspunkt
En lektion pr. klasse pr. uge enten august-december eller januar-juni. 
Datoer aftales mellem Glostrup Musikskole og Skoleledelsen. 

Tilmelding/booking 
Undervisningen planlægges i samarbejde mellem ledere for indsko-
lingen og Musikskolens leder før sommerferien.

Kontaktperson
Torben.engberg@glostrup.dk
Tlf. 2343 0830

0. årgang
Kompagnon undervisning   

Glostrup Musikskole

Om Den Kulturelle Rygsæk
Den kulturelle rygsæk er et samarbejde mellem en række kulturelle tilbud i Glo-
strup og Glostrup Skole. Der er indgået en aftale med ledelsen i Glostrup skole om, 
at alle klassetrin fra 0. - 9. årgang hvert år skal deltage i en aktivitet arrangeret af 
forskellige institutioner. 

Det er gratis at deltage i aktiviteterne, og det er obligatorisk for klasserne at delta-
ge i en aktivitet hvert skoleår. Derudover er der også mulighed for at booke andre 
forløb, hvis man ønsker mere end én aktivitet i et skoleår. Kontakt den enkelte insi-
tutions kontaktperson, for at høre om hvilke andre muligehder der er. 

Nogle af aktiviteterne har faste datoer, hvor man skal deltage. Andre aktiviteter er 
fleksible og kan bookes i bestemte perioder af skoleåret.  Mange af aktiviteterne 
foresgår på skolen. Ved aktiviteter som foregår andre steder, skal skolen/klasselæ-
reren selv planlægge transport til aktiviteten.  

Team Kultur og Idræt i Center for Kultur og Borgerkontakt er tovholder på projek-
tet, og kan kontaktes på kultur@glostrup.dk ved overordnede spørgsmål til projek-
tet. Ved spørgsmål til de enkelte forløb, skal du kontakte den kontaktperson, som 
er listet i beskrivelsen af forløbet.  

Aktør Aktivitet Klassetrin Hvor Fag Varighed Tidspunkt Finansiering

Glostrup 
Musikskole 

KOMPAGNONGUNDERVISNING
Ugentligt undervisningsforløb 
med Musikskolelærer i klassen 

0. årgang Skolen MUSIK 1 lektion/uge enten 
efterår eller forår

August-december 
eller januar-juni

Glostrup Musikskole

Glostrup 
Bibliotek

ORDLEG 1 årgang Skolen og 
Biblioteket

DANSK To besøg af hhv. 2-3 
lektioner

August/september 
og
Oktober/november

Glostrup Bibliotek

Glostrup 
Musikskole

KONCERT PÅ SKOLEN 
M. WORKSHOP

2 årgang Skolen MUSIK Formiddag Uge 35 Glostrup Musikskole

Glostrup 
Bibliotek

BØRNETEATER PÅ BIBLIOTEKET 3 årgang Biblioteket DANSK Ca. 2 lektioner Fast dato – forår Center for Kultur, IT 
og Udvikling

Center for 
Miljø og Teknik

MOSEAKTIVITETER VED EJBY 
MOSE

4 årgang Ejby Mose NATUR TEKNIK Ca. 2 lektioner Valgfri dato i APRIL-
MAJ

Center for Miljø og 
Teknik

Byhistorisk Hus PÅ SPORET AF GLOSTRUP 5 årgang Byhistorisk 
Hus

DANSK 1-3 lektioner Valgfri dato i hele 
skoleåret

Byhistorisk Hus

Glostrup 
Bibliotek

NYHEDER OG DIGITAL 
DANNELSE

6 årgang Biblioteket DANSK 1-3 lektioner Valgfri dato i hele 
skoleåret

Glostrup Bibliotek

Glostrup Bio –
Foreningen 
Sofarækken

SKOLEN I BIOGRAFEN – OG 
BAG FACADEN MED 
FORENINGEN SOFARÆKKEN

7 årgang Glostrup Bio DANSK 3 lektioner Fast dato - vinter Center for Kultur, IT 
o Udvikling - 18 kr. 
pr. elev

Glostrup 
Bibliotek

DEMOKRATIDAG FOR BØRN 
OG UNGE

8 årgang Skolen / 
Biblioteket

DANSK / 
SAMFUNDSFAG

Undervisnings-forløb og 
afsluttende event uge 7

September-februar Center for Kultur, IT 
og Udvikling

Glostrup 
Idrætsanlæg/Kl
atreskoven

KLATRESKOV OG UDEIDRÆT 9 årgang Egeparken / 
Stadion m.v.

IDRÆT 1-3 lektioner eller 
længere forløb efter 
ønske

Fleksibelt Center for Kultur, IT 
og Udvikling



Om aktiviteten
Ordleg er en sjov hentediktat, hvor eleverne skal hente forskellige til-
lægsord og sætte dem ind på deres ark, så de danner sjove og skøre 
sætninger. Det er en sjov og lærerig leg, der udfordrer fysik og hjer-
ne. Formålet er at styrke ordforråd og abstraktionsniveau. Ordlegen 
har fokus på eventyr. 

På besøget på biblioteket læser vi et eventyr og taler om genren. 
Hvad gør et eventyr til et eventyr? Derefter skal eleverne finde og 
matche forskellige elementer til kendte eventyr og lære biblioteket at 
kende.

Eleverne får kørekort til biblioteket gennem en række lege. 

Fag
Dansk

Forberedelse
Klassen kan tale om eventyr, men dette er ikke nødvendigt, da vi også 
taler om det på dagen.

Sted
Første besøg afholdes på skolen. Andet besøg er på Glostrup biblio-
tek, Kildevældets Allé 5.  Det er muligt at spise frokost på biblioteket. 

Tidspunkt
To formiddage. Første forløb afholdes på skolen - gerne omkring 
august/september. Klassen kommer derefter på genbesøg på biblio-
teket en måneds tid senere

Tilmelding/booking
Send os en mail, så aftaler vi tid og dato. Vi glæder os til at se jer. 

Kontaktperson 
Trine: tgm@glostrupbib.dk

1. årgang
Ordleg

Glostrup Bibliotek

2. årgang
Skolekoncert 

Glostrup Musikskole

Om aktiviteten
Arrangementet består af en interaktiv koncert, hvor professionel-
le musikere tager eleverne med på en musikalsk rejse, hvor de får 
mulighed for at stifte bekendtskab med andre udtryksformer end 
de gængse. Eleverne deltager med sang, rytmer, og lydkulisser. Ofte 
tegner eleverne oplevelsen efter koncerten, hvor der også vil være en 
instrumentdemonstration.

Fag
Musik

Forberedelse
Forud for koncerten får lærerne tilsendt en præsentation af musik-
ken. Der vil være mp3 filer og andet relevant materiale til forberedel-
se. 

Sted
På skolen. 

Tidspunkt
Dato aftales mellem Glostrup Musikskole og Skoleledelsen.

Tilmelding/booking
Forløbet og fordeling af klasser planlægges sammen med leder af 
Musikskolen og ledere på Glostrup Skole.

Kontaktperson
Torben.engberg@glostrup.dk 
Tlf. 23430830



Om tilbuddet
Vi tilbyder elever i 3. klasse at opleve en teaterforestilling på Glostrup 
Bibliotek. Formålet er at give børnene en særligt nærværende op-
levelse med scenekunst skræddersyet til netop deres aldersgruppe. 
Teaterstykket vil fortrinsvis tage udgangspunkt i en bog, som det er 
muligt at arbejde med i anledningen af teaterstykket, eller kunne 
kombineres med et forløb, der relaterer sig til teaterstykkets tema. 

Fag
Dansk

Forberedelse
Teaterstykket kan kombineres med en forberedende workshop enten 
på biblioteket eller i klassen, som relaterer sig til teaterstykkets tema, 
efter aftale med biblioteket. 

Sted
Glostrup Bibliotek

Tidspunkt
3. maj 2022 .

Tilmelding/booking
Vi kommer med en dato på et senere tidspunkt. Tilmelding via oven-
stående mailadresser. 

Kontaktperson 
Trine: tgm@glostrupbib.dk

3. årgang
Børneteater
Glostrup Bibliotek

Om tilbuddet
Ejby Mose er Glostrup kommunens største naturområde, som blev 
etableret i 60´erne. Eleverne får indblik i Ejby Moses historie og hører 
om forvandlingen fra losseplads til rekreativt naturområde. De bliver 
introduceret til den store nabo Vestforbrænding og de får indblik i 
områdets dyre- og planteliv. 
Forløbet består af 2 dele: 
• et løb med 8 poster der foregår via app´en Mapop 
• et forløb, hvor vi ser på dyrelivet i Ejby Mose 

Fag
Natur og teknik

Forberedelse
Eleverne skal der deles ind i hold af 4. Der skal være en smartphone 
pr. hold. Download gerne app´en Mapop inden I møder op.  
Medbring gummistøvler og smartphone (1 pr. hold)

Sted
Vi mødes ved Spejderhytten, Mosetoften 37 i Ejby Mose

Tidspunkt
Valgfrie dage i april eller maj. Forløbet tager 2 timer. 

Tilmelding/booking
Valgfrie dage i april eller maj. Skriv til natur.miljo@glostrup.dk eller 
ring til Mette eller Ghita for at aftale en dag.

Kontaktperson 
Mette Retz Larsen (4323 6360) og Ghita Lentz (4323 6364)
natur.miljø@glostrup.dk

4. årgang
Ejby Moses natur og historie  

Center for Miljø og Teknik



Om tilbuddet
Forløbet giver indblik i, hvordan Glostrup har udviklet sig fra en gan-
ske lille landsby til den forstad, eleverne kender i dag ved at vise, 
hvilke spor, der stadig er i gadebilledet. Forløbet kan deles op i 2 dele: 

1) Besøg i Byhistorisk Hus 
Eleverne besøger Byhistorisk Hus og går på opdagelse i husets udstil-
ling. Eleverne introduceres herigennem for Glostrups overordnede 
historie og enkelte historiske nedslag. Det er hands-on undervisning, 
hvor eleverne får lov til at både høre, se og røre historien. 

2) Byvandring i Glostrup. 
Eleverne ledes rundt på en byvandring i Glostrup, som viser byens 
udvikling, som vi kan se den i bybilledet. Turen går forbi både eksiste-
rende og nu nedlagte steder, og Glostrups historie fortælles med ud-
gangspunkt i både stederne og medbragte fotos, som viser, hvordan 
her så ud førhen. Ruten er ca. 3,5 km og tager ca. 1,5 time. Eleverne 
skal have tøj på efter vejret til byvandringen. 

Fag
Historie/Dansk

Sted
Byhistorisk Hus, Hovedvejen 134 og Glostrup by

Tidspunkt
1-3 letktioner. Kan bookes hele året - gerne i perioder med godt vejr. 

Tilmelding/booking
Send en mail til Byhistorisk hus. 

Kontaktperson 
Camilla Lynggaard Boysen, Byhistoriskhus@glostrup.dk, tlf 4346 8590

Links til yderligere materiale 
Man kan se på gamle billeder fra Glostrup på www.arkiv.dk 

Byhistoriskhus.dk/paa-sporet-af-glostrup-byvandring

5. årgang
På sporet af Glostrup 

Byhistorisk Hus

Om tilbuddet
Nyhedssnakken stiller skarpt på tidens største nyhedshistorier, pri-
mært med udgangspunkt i Børneavisen og DR’s Ultranyt. Samtidigt 
prøver vi at finde hoved og hale i fake news og clickbait og snakker 
om, hvordan forskellige nyheder kan se ud, og hvad vi i det hele taget 
skal bruge dem til. Udover at imødekomme, at børn og unge unæg-
telig er meget optagede af, hvad der sker i verden omkring dem, har 
nyhedssnakken til formål at øge elevernes kritiske sans og introduce-
re dem til avisen som nyhedsmedie. 
Varighed ca. 1 time

Fag
Dansk

Sted
Glostrup Bibliotek

Tidspunkt
Hele året.

Tilmelding/booking
Send os en mail, så aftaler vi tid og dato. Vi glæder os til at se jer. 

Kontaktperson 
Trine: tgm@glostrupbib.dk

6. årgang
Nyhedssnak
Glostrup Bibliotek

http://www.arkiv.dk 
http://www.arkiv.dk 


Om tilbuddet
Biografforeningen Sofarækken og Med skolen i Biografen inviterer i bio-
grafen. I skal møde foreningen, som fortæller om det frivillige arbejde i 
biografen og historien bag Glostrups helt egen biograf. Derefter skal I se 
filmen Psykobitch, som er en frisk og finurlig norsk ungdomsfilm. Filmen 
handler om Marius, der bor sammen med sin familie i en mindre provins-
by. Han er vellidt og yderst bevidst om, hvad andre tænker om ham. For 
at komme tættere på klassens populære pige, foreslår han, at der bliver 
dannet studiegrupper. Men planen fejler, og Marius kommer i stedet til at 
danne par med klassens vilde og psykisk ustabile outsider Frida. De er et 
umage par, men gradvist sker der noget. Psychobitch har lige dele humor 
og alvor og er nordisk ungdomsfilm, når den er allerbedst. 

Fag
Dansk

Forberedelse
Der er gratis undervisningsmateriale til filmen, som kan findes via linket 
herunder. Det er vigtigt at forberede eleverne og understrege, at tiden i 
biografen betragtes som almindelig undervisning.

Sted
Glostrup Bio, Bryggergårdsvej 2

Tidspunkt
26. januar kl. 9. Forløbet varer ca. 2.5 timer. 

Tilmelding/booking
Tilmelding til Lotte Warming fra Glostrup Bio. 

Kontaktperson 
Lotte Warming lotte.warming@glostrupbio.dk 

Links til yderligere materiale
filmcentralen.dk/msib
www.glostrupbio.dk

7. årgang
Foreningen bag facaden 

og filmen Psykobitch
Glostrup Bio

Om tilbuddet
Forløb om demokrati i børne/ungehøjde. Alle klasser på årgangen skal 
udarbejde tre ansøgninger under et fælles tema. Alle ansøgninger laves 
i dansk/samfundsfag og bliver kvalificeret af kommunen før afviklingsda-
gen.  Der skal derfor skal afsættes tid i undervisningen til udarbejdels og 
tilpasning af tre ansøgninger.
På afviklingsdagen i februar mødes alle klasser på årgangen med Kommu-
nalbestyrelsen på Glostrup Bibliotek. Her skal de præsentere deres ansøg-
ninger. Derefter skal Kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra hver 
klasse stemme om hvilke ansøgninger der får tildelt midler. Afviklingsda-
gen udvikles og afvikles i samarbejde med Performance Klassen. Udvalgte 
elever agerer, sammen med borgmesteren og projektleder, værter under 
afviklingen.
Alle klasser får i starten af forløbet besøg af Glostrup Bibliotek, hvor klas-
sen bliver præsenteret for konceptet og hvilke forventninger der er til de-
res deltagelse. Klassen får ved dette besøg mulighed for at ideudvikle på 
deres ansøgninger. Under hele forløbet er to medarbejdere fra Glostrup 
Bibliotek tilknyttet, så lærere og eleverne har mulighed for sparring. 
 

Fag
Dansk/samfundsfag

Sted
Klassebesøg på skolerne og afviklingsdag på Glostrup Bibliotek.

Tidspunkt
Længerevarende forløb med aktiviteter fra August - februar.

Tilmelding/booking
Glostrup Bibliotek tager kontakt.

Kontaktperson 
Mette Bom Jensen mbj@glostrupbib.dk tlf. 28496416

Links til yderligere materiale
Artikel i Folkebladet om demokratidagen

Lorry indslag om demokratidagen

8. årgang
Demokratidag for børn og unge

Glostrup Bibliotek

http://lotte.warming@glostrupbio.dk 
http://filmcentralen.dk/msib
http://mbj@glostrupbib.dk 
 https://www.folkebladet.dk/2020/02/unge-foreslog-forhandlede-og-fordelte-70-000-kroner/ 


Om tilbuddet
På klatrebaner kan klassen prøve sjove forhindringer spændt ud mellem 
træerne. Der er udfordring for alle aldre og klatring er en god måde at 
udfordre ens koordination- og balanceevne. I dette forløb kan hele klassen 
prøve trætopklatring med sele eller der kan bookes et teambuildingforløb. 
Teamøvelserne kan give jer bedre sammenhold, kan afhjælpe konflikter 
i klassen og styrke gruppearbejdet, når man er tilbage på skolebænken 
igen.
Der er forskellige muligheder for at tilpassede tilbuddet i dialog med Søren 
Banke fra Klatreskoven.
 

Fag
Idræt

Sted
Klatreskoven i Egeparken, Stadionvej 80

Tidspunkt
Fra april til oktober

Forberedelse
Inden ankomst skal forældre underskrive en ansvarsfraskrivelse, som kan 
hentes her. 

Tilmelding/booking
Tilmedling via http://klatreskoven.dk/booking/

Kontaktperson 
Klatreskoven
Søren Banke
 Tlf: 28944648

Links til yderligere materiale
www.klatreskoven.dk

9. årgang
Tur i Klatreskoven

Klatreskoven
Udvoer forløbene i Den Kulturelle Rygsæk er der en række andre tilbud, som kan bookes, 
hvis du i et skoleår ønsker, at en klasse skal deltage i flere forløb.

Tilbud fra Glostrup Bibliotek
Booktalk
Klassetrin: Alle klasser 
Ved en booktalk får klassen præsenteret nogle forskellige bøger, som passer til elever-
nes alder, inden for en række forskellige genrer. Det vil forud for booktalken være muligt 
at komme med særlige ønsker til emner og genrer. Formålet er at introducere eleverne 
til en bred vifte af bøger og øge motivationen til at tage en bog med hjem og læse den. 
Booktalks kan også afholdes online via Google Meet og med udgangspunkt i e-reolen GO.

Biblioteksbeviset 
Klassetrin: 0. klasse
Tid og sted: Besøget varer omkring 1 time og finder sted på biblioteket. 
For at give den bedst mulige start på bibliotekslivet som skolebarn, tilbyder vi klassen en 
rundtur med løbende aktiviteter i børnebibliotekets univers, og til sidst modtager børne-
ne et personligt biblioteksbevis. Hvis læreren sørger for at indsamle forældresamtykke, 
kan børnene også få deres eget lånerkort til at låne bøger på. Kontakt biblioteket for 
blanketter. 

Hvad rimer på? 
Klassetrin: 1. - 3. klasse
Tid og sted: Besøget varer omkring 1 time og finder sted på biblioteket.  
Der leges med rim, remser, ord og sætninger. Børnene deltager aktivt i alle aktiviteterne 
og udforsker sprog, læsning og læring på en sjov måde. Legene kan justeres alt efter hvor 
mange de er.  Vi slutter af med at læse en bog om bogstaver og ord. 

På tur under havet 
Klassetrin: Børnehaveklasse og 1. klasse
Tid og sted: Besøget varer omkring 1,5-2 time og finder sted på biblioteket.
Vi snakker om livet under havet og om de største og mindste dyr der lever der. Børnene 
skal bygge deres eget akvarium af pap. Turen på biblioteket kan bruges til opstart eller 
afslutning af et forløb om naturen.

Vrøvl og viden: Eventyrgenren, nordisk mytologi eller et emne efter ønske
Klassetrin: Børnehaveklasse og 1. klasse
Tid og sted: Besøget varer omkring 1- 1,5 time og finder sted på biblioteket.
På biblioteket snakker klassen om fx. eventyrgenren. Hvad er med til at gøre en fortælling 
et eventyr og hvilke elementer ser man ofte i eventyr. Vi læser en bog højt der passer til 
emnet. I kan selv vælge om der skal være fokus på en forfatter, genre eller emne. 

Øvrige tilbud

http://klatreskoven.dk/wp-content/uploads/2016/03/Ansvarsfraskrivelse-for-Klatreskoven-2016.pdf
http://klatreskoven.dk/wp-content/uploads/2016/03/Ansvarsfraskrivelse-for-Klatreskoven-2016.pdf
http://klatreskoven.dk/booking/


Lav din egen fagbog 
Klassetrin: 2. - 3. klasse
Tid og sted: Besøget varer omkring 1-1,5 time og finder sted på biblioteket.
På biblioteket bliver klassen introduceret til faglitteraturens egenskaber og kan låne bø-
ger med hjem til inspiration. Hver elev vælger et emne efter eget ønske, f.eks. dans, Fort-
nite eller edderkopper. Fagbøgerne printes og udgives til udlån på biblioteket.
Eleverne får mulighed til at omsætte deres viden til konkret indhold, hvor de lærer at 
videreformidle deres interesse. Eleverne får hver tid til at præsentere deres bog foran 
klassen.

Forfattermøde med Troels Gollander
Klassetrin: 3. klasse
Tidspunkt: 6. oktober kl. 9-10, 10-11, 11-12 eller 12.30-13.30. Det er først til mølle og der 
er plads til max to klasser af gangen. 
Tid og sted: Besøget varer 1 time og finder sted på biblioteket
Troels Gollander har skrevet et hav af fagbøger til indskolingsbørn. Troels Gollander for-
tæller om hvordan han skriver sine bøger og børnene har mulighed for at stille spørgsmål. 
Forfatterbesøget kan med fordel knyttes sammen med “Lav din egen fagbog”. 

Forfattermøde med Benni Bødker 
Klassetrin: 4.-5. klasse 
Tidspunkt: 26. oktober 2021 klokken 10 
“Zombieworld”, “Operation Bloddiamant”, “Sarin”, “Helvedesporten” og mange flere. 
Benni Bødker er forfatter til et hav af bøger om zombier, genfærd, dystopiske fremtider 
og mange andre uhyggeligheder, både letlæste og de lidt tykkere af slagsen. Han giver 
et underholdende foredrag om livet som forfatter, hvor han også læser op og svarer på 
spørgsmål.

Hjælp til projektarbejdet 
Klassetrin: 5.-9. klasse 
Arbejder eleverne med et bestemt projekt, og har de brug for hjælp til at finde bøger 
om emnet? Så er det muligt at booke en børnekulturformidler fra Glostrup Bibliotek til 
vejledning enten individuelt eller i grupper. Vejledningen kan foregå fysisk på biblioteket 
eller online via Google Meet, som læreren sørger for at oprette et link til. 

Smart Parat Svar 
Klassetrin: 6. klasse 
Tidspunkt: 1. december 2021 klokken 10 
Smart Parat Svar er en landsdækkende læse- og vidensquiz for børn i 6. klasse. Hver klas-
se stiller med et hold på fem deltagere, som skal svare på spørgsmål om et bredt udsnit 
af skøn- og faglitteratur og kategorier som tegneserier, musik, computerspil og sport. Det 
hold, der går videre fra den lokale runde, skal deltage i den regionale runde, hvor der dy-
stes om en plads i den nationale konkurrence. 

Kontakt: Trine: tgm@glostrupbib.dk

Tilbud fra Glostrup Musikskole

Teambuilding, gruppedannelse  og samarbejde.
Klassetrin: alle
En tur ind i musikkens verden kan tydeliggøre hvad der skal til for at gruppen/klassen 
fungere godt. Sammenspil er nøglen til at forstå, hvad det kræver af den enkelte, for at 
teamet performer bedst. Vi skal arbejde med at lytte, lede og følge. Ved at arbejde med 
disse kompetencer, igennem simple sammenspilsøvelser, finder vi ud af hvordan klassen 
fungere bedst som én gruppe og hvilke roller de enkelte elever skal tage på sig, for at 
hele klassen får det bedste resultat. Undervisningen er perkussion sammenspil på mu-
rerbaljer og det kræver ingen kendskab til at spille på et instrument, alle kan være med.

Kontakt: Torben.Engberg@glostrup.dk

Tilbud fra Byhistorisk hus

Arkiv-detektiv på opdagelse i kilderne - med kildekritik i fokus
Klassetrin:  mellemtrin og udskoling
I dette forløb er kildekritik i fokus: Hvordan skelner man mellem første- og andenhånd-
skilder? Hvad er tendens og kronologi, og kan  man stole på en erindring? Vi har samlet 
materiale til 4 opgaver, hvor eleverne prøver kræfter med kildekritik på rigtige kilder.
Forløbet kan enten laves i Byhistorisk Hus, hvor I får alle kilder udleveret i de rigtige, 
brune arkivkasser, eller I kan printe materialet og bruge det hjemme på skolen. Læs om 
forløbet og hent materiale her: byhistoriskhus.dk/undervisning-arkiv-detektiv 

De farlige arbejdere? Om politisk nudging og arbejderpolitik.  
Klassetrin: udskoling
I dette forløb er politik og arbejderhistorie i fokus. Gennem en række citater, kan der 
diskuteres forskellige syn på arbejderklassen, det officielle sundhedsbegreb, og hvordan 
det holder ved eller forandrer sig gennem tiden. Forløbet kan bruges i klassen – alle ma-
terialer kan hentes og printes og bruges på skolen. Læs om forløbet her: byhistoriskhus.
dk/for-skoler/undervisning-de-farlige-arbejdere

Kontakt: byhistoriskhus@glostrup.dk

Tibud fra Klatreskoven

Klassetrin: alle
Der er forskellige muligheder for at aftale klatreture med klassen og andre forløb i Klatre-
skoven. Kontakt Klatreskoven for at aftale nærmere. 

Kontakt: Søren Banke  tlf: 28944648

https://byhistoriskhus.dk/undervisning-arkiv-detektiv
https://byhistoriskhus.dk/for-skoler/undervisning-de-farlige-arbejdere 
https://byhistoriskhus.dk/for-skoler/undervisning-de-farlige-arbejdere 
https://byhistoriskhus.dk/for-skoler/undervisning-de-farlige-arbejdere 

