Brug den
lokale kultur

- På opdagelse i børnebiblioteket
- Eventyr
- Den store bogekspedition
- Langelands store personligheder
- Alle tiders klæder
- Herskab og tyende
- Bogsnak
- Det store engelskshow

- Herskab og tyende
- Det store engelskshow
- Bogsnak
- Blus på læselysten
- Arkæologi, forhistorie og landskab
- Micro:bits
- Hemmelige agenter
- Escape Room

- Escape Room
- Book talk – ”YA”
- Herskab og tyende
- Brikken i puslespillet
- Farver i forlis

KLASSETRIN

1.-3. klasse

FAG

Alle fag

INDHOLD

Vi går på opdagelse på biblioteket.
Vi præsenterer bibliotekets mange spændende materialer og
aktivitetsmuligheder for aldersgruppen. Sammen med børnene taler
vi om, hvad et folkebibliotek er, og hvad det kan bruges til. Vi taler
om værdien af at læse, om eventyr, om flotte gamle bøger og nye
spændende bøger. En god historie læses højt.
Der kan aftales tid til leg og madpakker.

FOKUS

Eleverne lærer biblioteket at kende som lokal kulturinstitution.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Langeland Bibliotek

VARIGHED

1 time + evt. spisepause

FORBEREDELSE

Aftal evt. indholdet nærmere med bibliotekaren.

KONTAKT

Maria Kastrupsen • markas@langelandkommune.dk

Besøg biblioteket og få fortalt et
eventyr passende til årstiden.
Samtidig med fortællingen bliver
der vist dukketeater med
passende rekvisitter. Gennem
dialog og fortælling gøres nye
ord og ord fra ”gammel tid”
forståelige. Eventyrfortælling
styrker børnenes fantasi,
fortælleevne og
opmærksomhed. Forløbet sluttes
af med en sang, der ligeledes
passer til årstiden.
Der kan aftales tid til leg og
madpakker.

Vi hører historier om riddere,
drager og skønjomfruer mens vi
ved hjælp af rekvisitter og
teaterteknikker leger os med ind
i historierne. Undervejs skal
børnene lytte, gætte, lede,
opleve og spille teater.
Eleverne lærer at fortællinger og
sagn var en vigtig del af
hverdagslivet i gamle dage, at
sagn og fortællinger kunne
bruges til at opdrage børn, og at
sagn og fortællinger blev brugt til
at forklare ting man ellers ikke
kunne forklare.
Der kan aftales tid til leg og
madpakker.

Vi tager på besøg i de gamle
bøger og møder forskellige
væsener, som åmanden og
heksen. I gamle dage skulle man
holde sig gode venner med
nissen og passe på de farlige
væsener, som trolde og
elverpiger.
Under besøget vil børnene lære
om hvor, hvornår og hvorfor de
gamle sagn og fortællinger blev
fortalt.
Vi lytter til fortællinger, leger og
lærer. Eleverne lærer at
fortællinger og sagn var en vigtig
del af hverdagslivet i gamle dage,
at sagn og fortællinger kunne
bruges til at opdrage børn.
Der kan aftales tid til leg og
madpakker.

Maria Kastrupsen • markas@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

1.-3. klasse

FAG

Alle fag

INDHOLD

Tag med bibliotekaren på en spændende ekspedition rundt på
biblioteket og ind i de gode historier. Inden vi
begiver os afsted udstyres eleverne med litteraturpas, som
stemples efterhånden som prøvelserne løses.
Der kan aftales tid til leg og madpakker.

FOKUS

Eleverne lærer at orientere sig i børnebiblioteket efter deres
interesser.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Langeland Bibliotek

VARIGHED

1 time inklusiv evt. spisepause

FORBEREDELSE

Aftal evt. indholdet nærmere med bibliotekaren.

KONTAKT

Maria Kastrupsen • markas@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

1.-3. klasse

FAG

Historie

INDHOLD

Forløbet lægger ud med en guidet byvandring, hvor vi kommer rundt
på Rudkøbings hoved- og smågader. Vi lærer om forskellige store
personligheder i Langelands historie. Målet er at eleven kan bruge
historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

FOKUS

Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber
med eget liv. Eleven har viden om personer og hændelser, der
tillægges betydning i historien.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Rudkøbing by

VARIGHED

2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum
Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

1.-3. klasse

FAG

Natur/teknologi

INDHOLD

Undervisningsforløbet indeholder et besøg på Bevaringscenter Fyn,
hvor eleverne ser lavtryksvarmebordet. Det bliver demonstreret,
hvordan bordet bliver brugt i praksis og forklaret, hvordan det kan
være med til at løse fortidige og nutidige problemer med materialer,
der er blevet nedbrudt over tid.

FOKUS

Målet er, at eleverne får viden om enkle mekanismer og at eleverne
har viden om enkle fagord og begreber.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Bevaringscenter Fyn, Østergade 25, Rudkøbing

VARIGHED

1 time

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum
Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

3.-4. klasse

FAG

Historie

INDHOLD

Forløbet fokuserer på forholdet mellem herskab og tyende omkring
1900-tallet. Med særlig fokus på hvad herskabet foretog sig i stuerne,
og hvilke opgaver tyende havde både oppe i stuerne og nede i
køkkenet. Desuden omhandler forløbet levevilkår for begge parter,
altså ernæring, arbejdsopgaver, indkomst, boligforhold,
familieforhold og fællesskaber.

FOKUS

Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber
med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer
over tid.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Skovsgaard Gods

VARIGHED

1½-2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum
Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

3.-5. klasse

FAG

Dansk

INDHOLD

Rundvisning på biblioteket.
Børnebibliotekaren hiver gode bøger for enhver smag. ned fra
hylderne Bøgerne præsenteres, og der er garanteret læsegodbidder.
Kort biblioteksorientering og evt. introduktion til bibliotekets
hjemmeside og digitale muligheder. Der er efterfølgende tid til
læsning, søgning og evt. oprettelse af nye lånere.

FOKUS

Biblioteksbesøg med vægt på at styrke børnenes lyst til at læse og
give dem indblik i bibliotekets mange tilbud.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Langeland Bibliotek

VARIGHED

1 time + evt. spisepause

FORBEREDELSE

Forældrene skal på forhånd have udfyldt værgesedler for at børnene
kan oprettes som lånere.

KONTAKT

Maria Kastrupsen • markas@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

3.-6. klasse

FAG

Engelsk

INDHOLD

Inspiration til alle de måder man kan lære mere engelsk på. Vi
snakker med eleverne om, hvor og hvordan det er muligt at forbedre
sit engelsk. Der er mange veje og muligheder ind til det engelske
sprog, og biblioteket stiller forskellige materialer og baser til
rådighed.

FOKUS

Orientering i bibliotekets mange muligheder til brug i
engelskundervisningen.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Langeland Bibliotek

VARIGHED

Ca. 1-1½ time

FORBEREDELSE

Aftales med bibliotekaren.

KONTAKT

Vibeke Næsborg • vrn@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

4.-6. klasse

INDHOLD

Vi besøger først klassen, og alle eleverne udfylder et lille
spørgeskema efter en kort intro, hvor der bliver spurgt ind til deres
interesser.
Spørgeskemaet bliver brugt på biblioteket til at finde de materialer
frem, der kan vække interessen hos hver enkelt. Ved klassens
efterfølgende besøg på biblioteket præsenteres materialerne,
evt. i personrettede lykkeposer – det bliver på den måde
mere personlige anbefalinger, som nemmere åbner for
læselysten end fx et fokus på lix eller lettal.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Klassen + Langeland Bibliotek

VARIGHED

1 time * 2

FORBEREDELSE

Aftal evt. tidsrummet nærmere med bibliotekaren.

KONTAKT

Maria Kastrupsen • markas@langelandkommune.dk
Vibeke Næsborg • vrn@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

4.-6. klasse

FAG

Historie

INDHOLD

Forløbet sætter de lange tidslinjer på plads og fortæller om de
arkæologiske perioder. Vi hører om, hvordan naturen har været
grundlag for menneskenes liv og udvikling, og om en verden uden
penge, videnskab og industri. De arkæologiske kilder er meget
anderledes end de historiske, og vi hører om, hvordan arkæologer
arbejder, og hvordan man kan finde ud af, hvor gamle tingene er.
Landet ændrede udseende gennem forhistorien, og klimaet var
anderledes.

FOKUS

Forstå, at naturen er udgangspunkt for menneskets udvikling. Forstå,
at noget er ældre end noget andet, og at forhistorien er lang. Forstå,
hvorfor ting havner i jorden. Lære, hvordan arkæologer kan finde
ting, og hvordan de udgraver. Forstå forskellen på skriftlige og
materielle kilder.

TID

Hele skoleåret

STED

Skolen eller Langelands Museum, Jens Winthers Vej 12

VARIGHED

1½ time

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum
Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

Lokalfinale
Onsdag
7/12 2022

Tilmelding
senest
21/9 2022
kimhei@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

4.-6. klasse

FAG

Natur og teknologi, matematik, håndværk og design

INDHOLD

Lav en blinkende stjerne, en elektronisk terning eller andre
animationer med helt enkel kodning. Eneste forudsætninger er
fantasi og lyst til at undersøge og afprøve de mange muligheder der
findes i kodningens verden.

FOKUS

Formålet er at udvikle elevens digitale færdigheder gennem leg og
undervisning samt gøre dem i stand til ikke blot at anvende
teknologien men også at skabe med teknologien. Vi bruger BBC’s
micro:bit microcontrollere, som er skabt i et samarbejde mellem BBC
og Microsoft, også kendt fra DR som Ultra:bit. BBC micro:bit har
Bluetooth indbygget og kan derfor styres via smartphones og tablets.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Langeland Bibliotek / på skolerne

VARIGHED

Ca. 2 timer

FORBEREDELSE

Aftales med bibliotekaren

KONTAKT

Vibeke Næsborg • vrn@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

4.-6. klasse

FAG

Historie

INDHOLD

De militære planlæggere i Polen udarbejdede, under den kolde krig,
systemer til at holde operativ kontakt, det vil sige hemmelig kontakt,
med agenter i Danmark. Systemerne blev anvendt i begrænset
omfang allerede i fredstid, men skulle også være klar til en krig eller
en trusselsperiode, hvor yderligere agenter ville blive sendt herop, og
hvor man regnede med, at breve og telefonsamtaler ville blive
massivt overvåget.

FOKUS

Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne. Eleven kan
redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens
historie Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og
skriftligt om deres indhold og formål

PERIODE

August - oktober og april - juni

STED

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

VARIGHED

2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum
Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

5.-6. klasse

FAG

Historie

INDHOLD

Forløbet fokuserer på forholdet mellem herskab og tyende omkring
1900-tallet. Med særlig fokus på hvad herskabet foretog sig i stuerne,
og hvilke opgaver tyende havde både oppe i stuerne og nede i
køkkenet. Desuden omhandler forløbet levevilkår for begge parter,
altså ernæring, arbejdsopgaver, indkomst, boligforhold,
familieforhold og fællesskaber.

FOKUS

Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien Eleven kan
redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens
historie. Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt
og skriftligt om deres indhold og formål.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Skovsgaard Gods

VARIGHED

1½-2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum

Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

5.-9. klasse

INDHOLD

Kan din klasse samarbejde? Tænke strategisk? Kast dem ud i denne
hjernevridende prøvelse og vær fluen på væggen, mens eleverne
løser opgaver for at kunne ”undslippe biblioteket”.
Undervejs bringes eleverne ind i en verden af litteratur, videnskab
og historie og lærer samtidig om biblioteket og dets mange
funktioner og muligheder.
Sværhedsgraden er tilpasset klassetrinnet.

PERIODE

Oktober – marts

STED

Langeland Bibliotek

VARIGHED

1½-2 timer

FORBEREDELSE

Ingen

KONTAKT

Kim Heinrich • kimhei@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

7.-9. klasse

INDHOLD

Bibliotekaren præsenterer ungdomsbøger med vid og bid. Vi
inspirerer eleverne til gode læseoplevelser, og introducerer nye
ungdomsbøger samt e-bøger og netlydbøger på dansk og engelsk.
Der vil være fokus på nyere romaner, men også klassikere og aktuelle
bøger får et par ord med på vejen. Sider om ”Young Adult”
præsenteres, og der vises et par gode booktrailere til inspiration.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Langeland Bibliotek eller på skolen

VARIGHED

1 time

FORBEREDELSE

Ingen

KONTAKT

Maria Kastrupsen • markas@langelandkommune.dk
Kim Heinrich • kimhei@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

7.-9. klasse

FAG

Historie

INDHOLD

Forløbet fokuserer på forholdet mellem herskab og tyende omkring
1900-tallet. Med særlig fokus på hvad herskabet foretog sig i stuerne
og hvilke opgaver tyendet havde både oppe i stuerne og nede i
køkkenet. Desuden omhandler det levevilkårene for begge parter,
altså ernæring, arbejdsopgaver, indkomst, boligforhold,
familieforhold, fællesskaber og samfundsudvikling.

FOKUS

Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i
kronologisk sammenhæng. Eleven har viden om udarbejdelse af
historiske problemstillinger. Eleven kan udlede forklaringer på
historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

Skovsgaard Gods

VARIGHED

1½-2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum

Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

7.-9. klasse

FAG

Historie og samfundsfag

INDHOLD

Forløbet er en samling af opgaver, der egner sig til at blive løst som
led i et besøg på Koldkrigsmuseum Langelandsfort og efterfølgende
færdiggjort og fremlagt hjemme på skolen. Danmark har med sin
placering i Østersøen lige over DDR og Polen udgjorde en frontstat i
Den kolde Krig. Såvel Danmark som Langelandsfortet og de
mennesker, der gjorde tjeneste i de forskellige dele af totalforsvaret
udgjorde således en brik i det meget store puslespil.

FOKUS

Eleven kan opstille en problemstilling om territorialkrænkelser i
nutiden på baggrund af lignende problemer fra fortiden. Eleven kan
inddrage historier og fortællinger fra fortiden i et nutidigt perspektiv.
Eleven kan opstille mulige bud på fremtidens forhold ud fra fortidens
og nutidens forhold.

PERIODE

August - oktober og april - juni.

STED

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

VARIGHED

2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Langelands Museum
Susanne Pedersen • supede@langelandkommune.dk

KLASSETRIN

7.-10. klasse

FAG

Historie, Billedkunst, Matematik og Fysik/Kemi

INDHOLD

Undervisningsforløbet indeholder en generel introduktion til
sammenspillet mellem lys, farver og falmning. Det bliver
demonstreret, hvordan dette bliver brugt i praksis ved hjælp af
fotospektroskopi på skibsportrætter for at bestemme farvers
lysfølsomhed. Desuden bliver det beskrevet, hvordan man udregner
hastigheder for forskellige skibs- og sejltyper.

FOKUS

Eleven kan undersøge lyd, lys og farver. Eleven har viden om stråling.
Eleven kan fortælle om, hvordan teknologiske metoder kan tilføje ny
viden til historie og arkæologi. Eleven har viden om strukturering og
afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen. Eleven har viden
om stil og genretræk fra forskellige tidsperioder og kulturer. Eleven
har viden om historiske scenariers funktion.

PERIODE

Hele skoleåret

STED

På skolen og på Langelands Museum, Jens Winthers Vej 12

VARIGHED

1½-2 timer

FORBEREDELSE

Materiale findes på www.langelandsmuseum.com/skoletjeneste/

KONTAKT

Bevaringscenter Fyn, Ida Hovmand • iho@langelandkommune.dk

Tag godt imod vores nye katalog med aktiviteter, som vi håber, I vil bruge som
et supplement til jeres undervisning, og de muligheder I har på skolernes
læringscentre.
Et besøg på biblioteket eller museet kan være en afvekslende tur ud af huset,

men også andet og meget mere end det; tænk os derfor ind i jeres faglige
forløb! Vi indgår gerne i sparring for at tilrette vores aktiviteter, så de passer
til jeres aktuelle behov. Aktiviteterne afvikles om formiddagen eller efter
aftale i de angivne perioder.
Booking af aktiviteterne i kataloget skal ske inden 31. august.
Send jeres ønsker til os - så kontakter vi jer for at få en endelig aftale på plads.
Spørgsmål eller ideer til andre aktiviteter er meget velkomne. Det er stadig
muligt at booke nogle af de ”gamle” tilbud, hvis I har haft gode erfaringer med
nogle af dem, ligesom I også i løbet af året vil blive inviteret til arrangementer
som Smart-parat-svar, julefejring, Edit24 osv., som ikke er medtaget her i
kataloget.
Vi glæder os til at se jer på hovedbiblioteket i Rudkøbing, på Langelands
Museum, Skovsgaards Gods og Koldkrigsmuseum Langelandsfort eller for
udvalgte tilbud ude hos jer på skolerne!

