Historisk Værksted
Beskrivelse
Oplev en helt unik dag i Jernalderen eller Vikingetiden
Klassen inddeles i tre familier
Herefter hentes kogegrej, redskaber og
materialer og børnene får dragter på
Grundig instruktion i dagens arbejde
Der hentes brænde, som skal kløves, laves flis til
optændig, gruttes mel, skæres frugt, kærnes
smør, laves dej, forberedes mad, tændes bål
mm.
I løbet af formiddagen koges grød, som stiller
den værste sult
Når de indledende aktiviteter er godt i gang, vil
der blive instrueret i fx træarbejde, smedning,
slentring, slyngstokke mm.
Omkring kl. 13.30 er maden færdig, og vi spiser
sammen i familierne
Efter spisning skal der ryddes op. Hver familie er
ansvarlig for sit område
Til sidst bæres alt på plads, dragterne afleveres
og kl. ca. 14.30 siger vi farvel

Formål
Gennem praktisk arbejde med kopier af redskaber fra
hhv. Jernalder og Vikingetid genskaber det historiske
værksteds arbejde datidens arbejdssituationer og
produkter. Eleverne får gennem egne erfaringer
mulighed for at få en direkte oplevelse af forskellige
kulturhistoriske sammenhænge og her igennem en
dybere forståelse af fortidens betydning for nutiden og
fremtiden.
Sted
Historisk Værksted
Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej 11
8381 Tilst
Historisk Værksted ligger i den østlige del af
Skjoldhøjskolens udeområder. Find sti fra
indskolingens legeplads og gå mod øst - og I finder
Historisk Værksted

Praktisk information
Udbyder
Natursamarbejdet

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

3. - 6. klasse
Børn og unge med
særlige behov
Modtageklasser

Antal
27
Max. en klasse
Periode
17.04.2020 - 28.10.2020
Varighed
Et dagsbesøg varer fra kl. 08.45 - ca. kl.
14.30
Pris
600,- pr. klasse (inkl. moms)
Der skal udover de 600 kr. påregnes
udgifter til de råvarer, I skal have med, når
I kommer på den aftalte dag

Emneområde
Kulturhistorie og tro
Fag
Historie
Håndværk og design
Madkundskab
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for toiletbesøg
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Tilmelding
Tilmelding åbner hvert år omkring 1. maj for
hele kommende skoleår.
Tilmeldingen foregår ved, at I ringer til Kirsten
Sestoft på telefon 6048 0538. Der kan også
skrives til min mail; kise@aarhus.dk - husk at
oplyse privat telefonnummer, så vil jeg
kontakte dig hurtigst muligt.

Kontakt udbyder
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand

Tlf. 86 25 68 60

Tlf.nr. 6048 0538
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