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En
kulturkanon
HVIS DU ER HELT TOM FOR IDEER OG MANGLER
INSPIRATION TIL AT OPSØGE LÆRINGSRUM UDEN
FOR JERES MATRIKEL, SÅ SE HER OG BLIV INSPIRERET.

– Forslag til en kulturårsplan

4. kl.
• Mobsquad, Red Barnet Ungdom
Projektet sætter fokus på mobning og de problematikker der
affødes heraf. Ung-til-ung-kommunikation. Foregår på skolen.
Pris: Gratis Varighed: 3 lektioner Fag: Tværfagligt
• Kirkevandring
Eleverne får kendskab til nogle af byens mest markante bygningsværker, kunst og deres historie samt kristendommens
historie i landet.
Pris: Gratis Varighed: 1-2 timer Fag: Kulturhistorie og tro,
tværfagligt
5. kl.
• Uno Friluftscenter
Udforsk fx slackline, kajaksejlads eller Grejbanken, hvor man
kan låne sig til bålgrej eller mountainbikes.
Pris og varighed: Varierer alt efter valgte aktiviteter
Fag: Idræt og tværfagligt

Du finder naturligvis mange flere gode undervisnings- og læringsforløb i resten af ULF-kataloget og på www.ulfiaarhus.dk.
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ARoS

0. kl.
• Fra frø til plante – Væksthusene
Eleverne beskæftiger sig med de forskellige livsvilkår, der skal
til, for at frø fra forskellige klimazoner kan spire og gro. Eleverne
får frø med hjem, de kan plante på skolen.
Pris: 675 kr. Varighed: 2 timer Fag: Natur/teknologi, dansk og
matematik

2. kl.
• Skolekoncert - Århus Symfoniorkester
En mindre gruppe musikere kommer ud på skolen og fortæller om
deres arbejde, om musikken og spiller for børnene. Efterfølgende
kommer børnene på besøg hos orkestret, hvor de oplever hele
symfoniorkestret i en specialtilrettelagt koncert for aldersgruppen.
Pris: Gratis Varighed: 2 x 45 min. Fag: Musik

• Fantastiske fortællinger - ARoS
Tag eleverne med på en rejse til fantasiens verden. Sammen
skal eleverne digte fantastiske fortællinger om de kunstværker,
de møder på deres vej rundt i museets udstillinger.
Pris: 475 kr. Varighed: 1 time Fag: Dansk og billedkunst

• Styr på miljøet – Affaldvarme
Styr på miljøet er et forløb, der igennem oplæg og øvelser motiverer eleverne til at handle og få egne ideer omkring affald,
ressourcer og miljø.
Pris: Gratis Varighed: 2 timer Fag: Natur/teknologi

1. kl.
• Fra bur til bord – Natursamarbejdet
I forløbet ’fra bur til bord’ får børnene en oplevelse af sammenhæng mellem det levende dyr og det dyr, vi spiser. Vi kender
hønen udenpå, men hvordan ser den ud under fjerene.
Pris: Gratis Varighed: 1½-2 timer med smagning af suppe
Fag: Tværfagligt

3. kl.
• Mad på bordet – Kartoflen, Den Gl. By
Undervisningsforløbet sigter mod at gøre eleverne bevidste om
kartoflens historiske betydning som fødevare for den danske
befolkning de sidste 200 år.
Pris: 700 kr. Varighed: 2 timer Fag: Dansk, drama og
madkundskab

• Psykiatri og billedkunst i børnehøjde – Ovartaci
Rundvisning på Museum Ovartaci. Efterfølgende deltager
eleverne i en kreativ workshop på Børne- og Ungeatelieret
fx med actionpainting.
Pris: 450 kr. Varighed: 2½ time Fag: Dansk og billedkunst

• For enden af Tunnelen
– workshop og efterfølgende forestilling, Den Jyske Opera
Eleverne møder og håndterer følelser som ensomhed og angst
gennem musik, dialog og drama.
Pris: Gratis. Billetkøb til forestillingen herudover
Varighed: 2 timer Fag: Dansk, drama og musik

• Kunst og matematik: geometri og billedanalyse
- Aarhus Billed- og Medieskole
Kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed kobles og giver børnene mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer.
Pris: 500 kr. Varighed: 3 timer Fag: Matematik og billedkunst
6. kl.
• Unge kvinders stemmer - Kvindemuseet
Formålet er at give eleverne viden om tiden og vejen til stemmeretten. Igennem dialog skal eleverne reflektere over køn,
demokrati og ligestilling dengang, nu og i fremtiden.
Pris: 250 kr. Varighed: 1 time Fag: Historie
• Skriveværksted på skolen - Århus Teater
Gennem en række enkle skriveøvelser udforskes forholdet
mellem skrift, tekst og scene, forskellige tilgange til dramatiske
situationer, karakterer og dialoger.
Pris: Gratis Varighed: 3 timer Fag: Dansk og drama

8. kl.
• MoMu – Moesgård Museum
Omvisning i ’Oldtidens udstillinger’ eller ’De dødes rige’.
Eleverne kan også anvende Science Lab og hjælpe med at løse
oldtidens mysterier.
Pris: 450 kr. Varighed: 1 time Fag: Historie og tværfagligt
• Besættelsesmuseet
Omvisning der fortæller om hverdagen under besættelsen og
beskriver almindelige aarhusianeres forsøg på at få hverdagen
til at hænge sammen. Der kan downloades undervisningsmateriale og brætspil til forløbet.
Pris: 300 kr. Varighed: 1 time Fag: Historie
9. kl.
• Guldalder og det moderne gennembrud - ARoS
Omvisning og gennemgang af guldalderen og det moderne
ULF
gennembrud. Oplev
hvordan kunst og politik spiller sammen og
påvirker os den dag i dag.
Pris: 475 kr. Varighed: 1 time Fag: Dansk, samfundsfag og
historie
• Kære Krop. Svære Krop – Steno Museet
Mange unge har det svært med deres krop og har vanskeligt
ved at finde ud af, hvad der er op og ned i junglen af skønheds
ikoner, kropsidealer og livsstile. Formålet med rundvisningen
er at få de unge til at italesætte denne problematik og forholde
sig til den.
Pris: 475 kr. Varighed: 1 time Fag: Dansk, historie, biologi og
samfundsfag
• Århus skøjtehal
Aarhus Skøjtehal byder alle velkommen til en sjov oplevelse på
byens bedste indendørs is
Pris: Gratis Fag: Idræt

7. kl.
• Street surfing - Wavepark
Eleverne stifter kendskab til bevægelsesmønstre og de positive
følelser, der er forbundet med surfing i bølger og street surfing.
Pris: 495 kr. i timen Varighed: 1-3 timer Fag: Idræt og
bevægelse

10. kl.
• Byvandring – Midtbydetektiverne, Børnekulturhuset
Eleverne skal bruge sanserne til at registrere gadens lugte, lyde
og overflader. På vandringen udforsker de bygninger og miljøer
og oplever gadens mange forskellige rum. Eleverne registrerer
gaden med kameraer og skal efterfølgende bruge billederne
i arkitekturworkshoppen, hvor de skal udvikle ideer og bygge
nyt til gaden.
Pris: 200 kr. pr. klasse Varighed: 2½ time x 2 Fag: Dansk,
historie, billedkunst og samfundsfag

• Dissektion af fisk og blæksprutter - Naturhistorisk Museum
Eleverne undersøger dyrets ydre og indre og studerer kropsform, gæller og organer på tæt hold.
Pris: 250 kr. for materialer Varighed: 2 lektioner Fag: Biologi og
natur/teknologi

• Fægteklubben JAF
Fægtning er en sjov og underholdende fælles oplevelse, der
giver god motion og udvikler koncentrationsevne, timing og
strategisk sans.
Pris: 450 kr. Fag: Idræt
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