
Sted: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C - der kan ikke parkeres i gården.

Målgruppe: ULF-ambassadører, lærere, PLC’er, skolepædagoger og udbydere

Pris: Gratis – ved udeblivelse eller afbud efter tilmeldingsfristen opkræves skolen/institutionen 500 kr.

Transport: I skal selv transportere jer til kulturinstitutionerne. Medbring om muligt cykel.

Tilmelding: Online via dette link. Sidste frist for tilmelding er den 13. juni 2019

hvid

ULF i Aarhus byder velkommen til en dag, hvor der bliver rig mulighed for at møde åbenskole-udbydere og høre 
om alle de forløb, I kan krydre jeres årsplan med til næste år. Vi går også nye veje med Anette Prehns oplæg, som 
bl.a. handler om, hvordan vi får trampet værdifulde stier i hjernen og giver eleverne de rette udfordringer.
Efter frokost inviterer vi jer ud til byens ULF-udbydere, så I kan se og prøve undervisningsforløb i de rette rammer  

Kl. 8.30 Velkomst, morgenmad og ambassadøroplæg

Kl. 9.00 Tête à tête — mød alle udbyderne 

Kl. 10.00  Rundvisning på Børnekulturhuset, Aarhus Billed- og Medieskole og Teaterhuset Filuren

Kl. 10.40 Inspiration til din årsplan ved ULF i Aarhus

Kl. 11.00 Resiliens i Børnehøjde — hjernesmart pædagogik 
 ved sociolog og forfatter Anette Prehn

Der er hverken plads til curlingforældre eller “vattede” forældre, når Anette Prehn 
holder foredrag om, hvordan vi styrker børn i hverdagen. Foredraget omhandler 
resiliens hos børn, når vi udsætter dem for relevante udfordringer – af tiltagende 
sværhedsgrad – og støtter dem i at komme igennem dem. Oplægget bygger bl.a. på 
bogen Hjernesmart Pædagogik 

Kl. 12.15 Frokost og gaveregn

Kl. 13.15  Besøg kulturinstitutionerne – ruter gennem byen med to stop 

Kl. 13.30 STOP 1

 Se beskriverne på de kommende sider.  I skal selv transportere jer fra sted til sted.

Kl. 14:40 STOP 2 - her serveres der kaffe og kage

Kl. 15.30 Tak for i dag

TRÆD NYE STIER
 TORSDAG DEN 20. JUNI KL. 8.30- 15.30 PÅ BØRNEKULTURHUSET

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eeNmfZR_-EGiuvyXQPL6oARmIFWRL5FBlhlzebGeb8FUOEw4QVQyU08wM0lXUVNES1JWVkNDREFaRS4u
https://ulfiaarhus.dk/


STOP 1 - KL. 13.30-14.15

Udbyder: Danmarks Jægerforbund 

Kom og hør om hvilke forløb, I kan få ud til jer. Prøv lidt af forløbet: Vi laver smykker af gevirer. Få  indsigt i de 
håndværksmæssige færdigheder eleverne får, når de laver deres egne unikke smykker og nøgleringe mm. 

Adressse: i skolegården på Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C.

Udbyder: Dansehallerne

Kom og oplev, hvordan Dansehallerne arbejder med dans og koreografi ude på skolerne. Vi præsenterer en prak-
tisk mini-workshop med helt enkle principper for dans som kunstnerisk udtryk for alle aldersgrupper.
Vær klar i tøj, du kan bevæge dig i. 

Adressse: i kælderen på Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C

Udbyder: Steno Museet 

Astronomi, stråling og hjerter. På Science Museerne har vi tre nye forløb klar til mellemtrin og udskoling, som vi 
glæder os til at engagere en masse skolebørn i. På ULF-dagen bruger vi museets udstillinger og genstande til at 
vise, hvordan vi kobler erfaringer, små forsøg og refleksion til gode og lærerige oplevelser.

Adressse: C. F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus C

Udbyder: Skole- kirkesamarbejdet

For indskolingslærerne: “Sorg og livsmod- når de mindste mister”. Se to nyproducerede tegnefilm og prøv ven-
despillet, der er udviklet til projektet.
For mellemtrinnet: “Højt til loftet” med udgangspunkt i et feltarbejde i den Tyrkiske Moske i Brabrand og i den 
lokale kirke.
For udskolingslærerne: Projekt om dystopier: “Går det hele ad helvedet til”. Se en teaser til projektet og hør et 
uddrag fra projektets novelle af Kenneth Bøgh Andersen. Vi vil også tage projektets brætspil med. mulighed for 
at prøve.

Adressse: i lærerværelset på Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C

Udbyder: Champs Camp Aarhus  (boksning)

”Kom og oplev boksetræning med den professionelle bokser Lolenga Mock, der er formand i klubben men også 
prof bokser på 28. år. Han vil give en grundig introduktion til boksning som træningsform, en sjov sport hvor alle 
uanset alder og form får pulsen op og brugt alle muskelgrupper, en sport der i høj grad bygger på koncentration 
og disciplin.”

Adressse: Sverigesgade 1, Aarhus C

Udbyder: Naturskolen på JU Aarhus

Kom og oplev på egen krop, hvordan vi arbejder med Praksisfaglighed i øjenhøjde. Vi viser og fortæller om hvor-
dan vi igennem vores faciliteter tilbyder undervisningsforløb, og giver elever en ordentlig en på “opleveren”, sam-
tidig med at vi diskutere de helt store problemstillinger som klimaaftryk, fødevareproduktion, dyrevelfærd mm.

Adressse: Børnekulturhuset, Valdemarsgade 1F, 8000 Aarhus C.

Udbyder: Kvindemuseet

Køn, ligestilling og demokrati er Kvindemuseets fokusområde. Vi har forløb til fagene dansk, historie, samfunds-
fag og sundheds- og seksualundervisning fra 0.-10. klasse. Kom og afprøv dele af vores forløb og hør om, hvordan 
du kan benytte museets undervisningstilbud og udstillinger i din undervisning.   
 
Adressse: Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.



STOP 2 - KL. 14.40-15.30

Udbyder: Moesgaard Museum

Tag med på en rejse 2000 år tilbage i tiden og løs mysteriet om Graballemandens død. Igennem et undervis-
ningsforløb på Moesgaard Museum vil I få indblik i de tanker og metoder, som ligger til grund museets undervis-
ning. Vi vil undervejs have et metasyn på undervisningen, imens I udarbejder jeres bud på, hvad der skete ved 
Grauballe i danske jernalder. 

Adressse: Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg

Udbyder: ARoS

Anmelder for en dag, Kunst og Kemi eller Find Fem Fejl? Alle formidlingsforløb på ARoS er skræddersyede, så det 
er tilpasset målgruppen og den aktuelle undervisningssammenhæng. Kom og hør om både eksisterende og nye 
tiltag og bliv inspireret til at bruge museet som et attraktiv ind i et væld af undervisningssammenhænge: Vi kan 
understøtte alt lige fra dansk og historie til matematik og kemi.

Adressse: ARoS Allé 2, 8000 Aarhus C.

Udbyder: AffaldVarme

AffaldVarme Aarhus affaldsskole ligger på affaldsenergianlægget på toppen af Lisbjerg bakke.
Få et indblik i undervisningen i affaldssortering, genbrug, genanvendelse og ressourcer. Vi når også at se enor-
me mængder af restaffald, som løftes af store kraner og kigger ind i affaldsbålet

Adressse: Affaldsenergianlæg, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N. 

Udbyder: Den Gamle By

Kom og hør om hvad Den Gamle Bys undervisningsteam tilbyder til skoleklasser.
Først en lille rundvisning i renæssancegården med skolestue, aktivitetsrum, historisk køkken og børnedragter.
Derefter samles vi i det historiske køkken til en snak om forløb, formidlingsformer, praktiske forhold etc. samt 
spørgsmål og diskussion.

Adressse: Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Udbyder: Musikforeningen Mono

Kom og se vores musiklokaler og se en kort film om vores forløb
Hør bl.a. om forløbet: Skab Musikken, hvor musikhold fra skolerne kommer og bliver introduceret til musikkens 
produktionsvej, vi tilbyder også Indspilningsforløb, hvor musikhold kommer forbi husets studie og indspiller det, 
de har arbejdet med, på skolen.
Målgruppe: musiklærere og klasser på de ældste årgange (udskoling) omkring valgfagshold. 

Adressse: Tomsagervej 25, 8230 Åbyhøj

Udbyder: Naturhistorisk Museum

Skoletjenesten på Naturhistorisk Museum byder på eksempler undervisningsforløb om evolution og dissektion, 
og hvordan de naturfaglige kompetencer bringes i spil. Der vil være eksempler på og dialog omkring, hvordan de 
vigtige Verdensmål 13, 14 og 15 kan integreres i arbejdet i forbindelse med besøget på museet.

Adressse: Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus 

Udbyder: Aarhus Vand

Vi tilbyder besøg på vandværk og renseanlæg. Kom og se vandværket i Stavtrup og hør om beskyttelse af grund-
vand og produktion af drikkevand. Smagsprøve på grundvandet er inkluderet i besøget.

Adressse: Bispevej 36, 8260 Viby J
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