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Når I besøger vores museer får eleverne mulighed for at bruge 
hovedet, hænderne, kroppen og kreativiteten.

  

SE MERE
Du kan finde flere oplysninger 
om Museum Midtjyllands 
læringstilbud i Herning og 
Ikast-Brande kommuner på:

museummidtjylland.dk 
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Hvordan fangede man en urokse i stenalderen? Hvad 
lavede oldefar i skolen, og var det mon sjovt at være 
børnearbejder i tørvemosen for 100 år siden? 

I dette katalog finder du Museum Midtjyllands læringstilbud i Ikast-Bran-
de kommune. På vores museer møder jeres elever autentiske miljøer 
og kompetente fagfolk, der vil guide jer til at erfare historien med både 
hovedet, kroppen og sanserne. Vi har udformet en række læringstilbud, 
som er tilpasset forskellige klassetrin og som indbyder til dialog og 
refleksion. Vi laver også skræddersyede aktiviteter og forløb. Så kontakt 
os endelig, hvis I har andre ønsker til et besøg hos os.

GRATIS
Bemærk, at der er flere gratis tilbud i vores katalog. Derudover udbydes 
vores øvrige læringstilbud også gratis til de første 5 klasser, som melder 
sig til et forløb. Dette sker efter først-til-mølle-princippet, så henvend jer 
i god tid!

BOOK
Når I booker en aktivitet eller en rundvisning, får I en mail med mere 
information og ideer til eventuel forberedelse. Her kan I også se en kort 
film, der forbereder eleverne på, hvor de skal hen, hvem de vil møde, og 
hvad der skal ske.

Vi ser frem til at møde jer og tilbyde et væld af spændende og lærerige 
oplevelser på Museum Midtjylland!

KOM TÆT PÅ 
HISTORIEN



LÆRINGSTILBUD
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MUSEETS ABC          
– KEND DIT MUSEUM

INTRO

Kom og lær jeres lokale museum at kende! Et museum er
fuld af gamle ting, som ser fremmede og mærkelige ud.
Med vores hjælp kan I gå på jagt efter spændende ting og deres 
forbogstaver på egen hånd. Undervejs lærer I om historien gen-
nem leg og opdagelse.

MÅL OG KOMPETENCER

• At bruge museet på en sjov og anderledes måde i 
danskundervisningen.

• At skabe en god og vedvarende relation mellem børn og 
museumsverdenen.

• At eleverne øver sig i at genkende bogstavernes former og 
navne samt deres lyde.

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 1 time

PRIS: Gratis

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM 
Palsgårdvej 9 
7362 Hampen

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang

INDSKOLING 
SÆRLIGT 0.-1. KLASSE

FAG 

DANSK
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SKOLELIV – AT VÆRE 
BARN PÅ OLDEFARS TID

INDSKOLING 
1. -3. KLASSE

FAG 

HISTORIE 
KRISTENDOMSKUNDSKAB

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 1 time

PRIS: 400,-

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

INTRO

Vester Palsgaard Skovmuseum og Klosterlund Museum tilbyder 
skoleundervisning som i de gamle dage! I vores autentiske sko-
lestuer kan I opleve hvordan skolelivet foregik, dengang oldefar 
var barn.

MÅL OG KOMPETENCER

• At få indblik i skole- og børneliv for hundrede år siden. 

• At kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv.

• At opnå viden om kristendommens betydning i skolen 
gennem tiden.

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM 
Palsgårdvej 9 
7362 Hampen

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang
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STENALDERJÆGER I 
UROKSEJAGTEN

INDSKOLING 
MELLEMTRIN          
1.-4. KLASSE

FAG 

HISTORIE 
NATUR OG TEKNOLOGI

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 2 timer

PRIS: 600,-

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

INTRO

Kom med tilbage til stenalderen! Oplev, hvordan man jagede. Se 
hvilke våben og redskaber, der blev brugt, og find ud af hvilke dyr, 
der blev jaget. Undervisningsforløbet kombinerer vidensformid-
ling og introduktionen til ægte genstande fra stenalderen med 
inddragelsen af elevernes forestillingsevne og indlevelse gennem 
leg og bevægelse.

MÅL OG KOMPETENCER 

• At kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv.

• At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden. 

• At kunne genkende natur og teknologi i hverdagen.

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang
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TØRVEARBEJDER 
FOR EN DAG

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang

INDSKOLING 
MELLEMTRIN          
1.-4. KLASSE

FAG 

HISTORIE 
NATUR OG TEKNOLOGI

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 2 timer

PRIS: 600,-

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

INTRO

For hundrede år siden knoklede mange børn med tørvearbejdet 
i mosen og tjente penge til deres familier. Vi besøger vores 
udstilling om tørveindustrien med fokus på børnearbejdernes liv. 
Bagefter træder eleverne selv ind i rollen som tørvearbejdere, og 
prøver det hårde arbejde på egen krop!

MÅL OG KOMPETENCER 

• At forstå en vigtig del af elevernes egen lokalhistorie og 
kunne koble den til nutiden.

• At kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv.

• At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden. 
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STENALDERJÆGER II  
STAMMENS OVERLEVELSE

MELLEMTRIN 
UDSKOLING 
SÆRLIGT 5.-7. 

FAG 

HISTORIE 
NATUR OG TEKNOLOGI

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 2 timer

PRIS: 600,-

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

INTRO

Hvordan sikrer vi stammens overlevelse? Gennem et dilemma-
spil, skal vi sammen med de øvrige stenalderjægere overveje, 
om vi vil fortsætte som jægere eller gå over til landbrug! Mu-
seumsformidleren klæder jer på til at forstå den skelsættende 
overgang fra jæger til bonde i stenalderen. 

MÅL OG KOMPETENCER

• At opbygge viden om livsvilkårene i stenalderen og opnå 
forståelse for de vigtigste udviklinger gennem perioden.

• At identificere og tage stilling til tidstypiske problemstillinger 
i en historisk periode.

• At kunne opstille historiske scenarier for at få indsigt i 
samfundsforhold i fortiden.

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang
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UDSKOLING 
SÆRLIGT 7.-8. KLASSE

FAG 

HISTORIE 
NATURFAG, FÆLLESFAGLIGT

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 2 timer

PRIS: 600,-

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

INTRO

Med udgangspunkt i konkrete cases gennem historien undersø-
ger vi, hvordan forandringer i klimaet og naturen har udfordret 
os mennesker gennem tiden. Hvordan har vi tidligere tilpasset 
os miljøet eller ændret på det? Hvad kan vi overhovedet bruge 
fortidens klimakriser til? 

MÅL OG KOMPETENCER

• At kunne forklare hvorledes samfund har udviklet sig under 
forskellige forudsætninger.

• At kunne forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

• At kunne vurdere løsningsforslag på historiske 
problemstillinger. 

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM 
Palsgårdvej 9 
7362 Hampen

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang

ALLE TIDERS 
KLIMA



INTRO

Vi har lavet nogle opgavesæt til jer, som kan understøtte et 
besøg på egen hånd. Opgaverne leder jer rundt i udstillingen, 
hvor vi har udvalgt særlige fund og fortællinger, som I skal på 
jagt efter! Vores udendørs faciliteter og det smukke landskab er 
perfekt til efterfølgende leg og bevægelsel 

MÅL OG KOMPETENCER

• At bruge museet som en del af undervisningen i historie 
eller dansk.

• At deltage aktivt i tilegnelsen af viden om lokalhistorien.

• At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden. 

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 1 time

PRIS: Gratis

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM 
Palsgårdvej 9 
7362 Hampen

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang

ALLE TRIN 
MÅLRETTEDE OPGAVER

FAG 

HISTORIE 
DANSK

UDFORSK MUSEET 
PÅ EGEN HÅND
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BØRN MED SÆRLIGE 
BEHOV

INTRO

Prøv at sidde på de gammeldags skolebænke, hop ind i en gam-
mel lastbil, rør ved en stenøkse eller klap en hest. Mulighederne 
for et sjovt og sanseligt museumsbesøg er mange!

Et besøg hos os egner sig godt til børn med særlige behov. Vi til-
passer vores tilbud efter børnegruppens forudsætninger i dialog 
med jer. 

Vores museer er gjort tilgængelige for handicappede, og vi har 
gode faciliteter både ude og inde til at skabe afgrænsede og 
rolige omgivelser.

FORBEREDENDE FILM

Vi har udviklet en film om hver af vores museer, som giver jer en 
detaljeret introduktion til et museumsbesøg hos os. I filmene 
kan I se, hvem I vil møde, hvad I kan se, hvor I kan hænge jak-
ken og meget andet.

Se filmene på vores hjemmeside!

PRAKTISK

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM 
Palsgårdvej 9 
7362 Hampen

KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundvej 6A 
7442 Engesvang

ALLE TRIN 
SÆRLIGT TILRETTELAGT

FAG 

HISTORIE 
DANSK
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OMVISNINGER



Vores museumsformidlere 
er eksperter i at gøre 
historien levende for store 
og små. Eksempelvis 
stenalderens mange 
værktøjer og brugsmåder.

OMVISNINGER 
FOR SKOLER

KLASSETRIN 

ALLE

FAG 

HISTORIE 

PRAKTISK

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

VARIGHED: 1 time

PRIS: 400,-

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO: 

T: 96 26 19 00 

E: booking@museummidtjylland.dk

En omvisning på et af Museum Midtjyllands besøgssteder er et 
oplagt udflugtsmål med et stort fagligt og læringsrigt indhold. I 
omvisningen kommer I helt tæt på historien, museets udstillinger 
og genstande – og får en dialog med museets fagfolk.

TILPASSET JER!

Vi tilpasser vores rundvisninger til de enkelte klassetrin.  Derfor 
vil der være relevant og spændede indhold i vores omvisninger, 
uanset om jeres elever er i indskolingen, mellemtrinnet eller 
udskolingen. Vores omvisninger er altid dialogiske og med mu-
lighed for at bruge sanserne og røre ved udvalgte genstande og 
materialer.

Ved skolebesøg indgår eleverne i levende og dialogbaserede 
interaktioner, hvor læring skabes i samspillet mellem 

elever, museumsformidler og lærer.
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MUSEET – UDEN FOR  
MUSEET
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BESØG EN UDGRAVNING

Vores arkæologer graver rundt omkring i den 
midtjyske muld. Hold øje! Hvis vi graver i 
nærheden af jeres skole, tager vi gerne imod 
skoleklasser. Ring også til os for at høre, hvor 
i landskabet vi befinder os. Måske er vi lige i 
nærheden. 

MUSEET PÅ BESØG

Museets medarbejdere kan også bookes til et 
oplæg eller en præsentation for skolen, årgan-
gen eller klassen. Et oplæg kan eksempelvis 
handle om livet i stenalderen, opdyrkning af 
den midtjyske hede eller arkæologiens metoder 
og resultater.

Pris: 600,-

ARKÆOLOGISK TUR

Vil du høre mere om dit nærområdes historie, 
så arrangerer Museum Midtjylland arkæologi-
ske ture for skoler i både byerne og det åbne 
land. Turen kan tage udgangspunkt i lokalom-
rådets kendte fortidsminder og spændende 
arkæologiske fund. Kontakt os for at høre 
nærmere.

Pris: 400,-
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BESØGSSTEDER & 
KONTAKT
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VESTER PALSGAARD 
SKOVMUSEUM

Vester Palsgaard Skovmuseum er placeret i en 
charmerende gammel skovriddergård fra 1804 
midt i skoven. Her kan eleverne bevæge sig 
gennem de gamle stuer og blive klogere på, 
hvordan man arbejdede og levede i skoven i 
Midtjylland – og hvordan området udvikledes fra 
hede til frodige skovplantager.

KLOSTERLUND MUSEUM 

På Klosterlund Museum kan I se udstillinger 
med skovens dyr, tørvearbejdets maskiner og 
originale arkæologiske fund helt tilbage fra 
jægerstenalderen. Her fortæller vi historien 
om, hvordan der har boet mennesker i området 
i flere tusinde år, hvordan de levede – og især 
om, hvordan de gennem årene har udnyttet 
mosernes tørv.

Oplev hvordan verden 
så ud  på den idylliske 
skovriddergård på Vester 
Palsgaard Skovmuseum, 
som er bygget i 1804

På Klosterlund Museum 
kan I blandt andet 
opleve de gamle 
redskaber, der blev brugt i 
tørveindustrien

 

KLOSTERLUND MUSEUM   ÅBNINGSTIDER

KRAGELUNDVEJ 6A  
7442 ENGESVANG  

1. jun. – 31. aug.  Man Lukket 
   Tirs-tors  10-16 
   Fre Lukket 
   Lør-søn  12-16

1. sep – 31. maj  Man-tirs Lukket 
   Tors 11-15 
   Fre  Lukket 
   Lør-søn  12-16

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM,  ÅBNINGSTIDER

PALSGÅRDVEJ 9 
7362 HAMPEN 

1. jun. – 31. aug.  Man--tir Lukket 
   Ons-tors  11-15 
   Fre Lukket 
   Lør-søn  12-16

1. sep – 31. maj  Man-ons Lukket 
   Tors 11-15 
   Fre  Lukket 
   Lør-søn  12-16
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“DET VAR ANDERLEDES, 
END VI PLEJER, OG DET 
VAR BEDRE.”

Ida, 5.b
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KONTAKT OS

INFORMATION 

   

TELEFON 

+45 96 26 19 00 

TELEFONTID: 
Alle hverdage kl. 09.00 – 12.00 

ADRESSE 
Vestergade 20 
7400 Herning 

 

E-MAIL:

HENVENDELSER OG SPØRGSMÅL:  
kontakt@museummidtjylland.dk 

BOOKING: 
booking@museummidtjylland.dk

VORES MUSEER 
   
KLOSTERLUND MUSEUM 
Kragelundsvej 6A, 7442 Engesvang 
Telefon: +45 96 26 19 30 

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM 
Palsgårdvej 9, 7362 Hampen 
Telefon: +45 96 26 19 40 

 
HERNINGSHOLM MUSEUM 
Herregårdsparken 1, 7400 Herning 
Telefon: +45 96 26 19 00

TEKSTILMUSEET 
Vestergade 20, 7400 herning 
Telefon: +45 96 26 19 00 

FRILANDSMUSEET HERNING 
Museumsgade 32, 7400 Herning 
Telefon: +45 96 26 19 00


