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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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En lille pige fordybet
i én af de mere end
100 perspektivkasser
i udstillingen Jens
Nielsens Bondegård på
Frilandsmuseet Herning.

KOM TÆT PÅ
HISTORIEN
Hvad har dine sokker at gøre med historien om
Herning? Hvordan var det at være hedebonde på
egnen for 200 år siden, og hvordan lød og lugtede
industrisaliseringen egentlig i Midtjylland?
I dette katalog finder du Museum Midtjyllands læringstilbud i Herning
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!
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FORLØB

HVAD ER TEKSTIL? –
LÆR OM MATERIALER
INTRO

PRAKTISK

Kom med tilbage i tiden til Herning Klædefabrik. I skal i oplæring
som strikkere og vævere. Lær om fibre, garner og tekstiler, når
I sammen med museets ansatte bevæger jer rundt i fabrikkens
autentiske omgivelser. Hoved og hænder sættes i sving, når vi i
fællesskab skal undersøge og bearbejde materialer.

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

MÅL OG KOMPETENCER

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:

•

At få indblik i elevernes egen lokalhistorie med
udgangspunkt i tekstilindustrien.

E: booking@museummidtjylland.dk

•

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

•

At kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

VARIGHED: 2 timer
PRIS: 600,-

T: 96 26 19 00

MELLEMTRIN
UDSKOLING
SÆRLIGT 3.-7.

FAG
TEKSTILMUSEET

HISTORIE
HÅNDVÆRK OG DESIGN

Vestergade 20
7400 Herning
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INDUSTRIALISERING
I MIDTJYLLAND
INTRO

PRAKTISK

Hvordan har industrialiseringen påvirket vores verden? Og hvordan har den udfoldet sig her i Midtjylland? På Tekstilmuseet kan
I få hele historien i den gamle Herning Klædefabriks autentiske
rammer. Med udgangspunkt i udstillingen ”Made in Midtjylland”
bliver I klædt på til selv at kunne formidle dele af historien for
hinanden.

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse

MÅL OG KOMPETENCER

T: 96 26 19 00

VARIGHED: 2 timer
PRIS: 600,KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:
E: booking@museummidtjylland.dk

•

At kunne forklare hvorledes samfundet har udviklet sig
under forskellige forudsætninger.

•

At kunne forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

•

At kunne vurdere løsningsforslag på historiske
problemstillinger.

UDSKOLING
SÆRLIGT 7.-8. KLASSE

FAG

TEKSTILMUSEET

HISTORIE
DANSK
SAMFUNDSFAG

Vestergade 20
7400 Herning
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KILDER OG GENSTANDE
PÅ MUSEET
INTRO
PRAKTISK
Museum Midtjylland tilbyder de gymnasiale uddannelser et
undervisningstilbud, der omhandler formidlingen af den midtjyske
historie i en historiemetodisk kontekst. Undervisningstilbuddet
håndgribeliggør genstandsarbejdet samtidig med, at der stilles
krav til elevernes formidlingsevner.

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse
VARIGHED: 2 timer
PRIS: 600,-

MÅL OG KOMPETENCER

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:

•

Eleverne kan forholde sig reflekterende og kritisk i arbejdet
med genstande.

E: booking@museummidtjylland.dk

•

Eleverne kan anvende en metodisk-kritisk tilgang til at
analysere historiske kilder.

•

Eleverne udvikler egne formidlingskompetencer gennem
anderledes formidlingsmetoder.

T: 96 26 19 00

GYMNASIALE
UDDANNELSER
FAG
HISTORIE
TEKSTILMUSEET
Vestergade 20
7400 Herning
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GRATIS TILBUD
- ALLE TRIN
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GRATIS
TILBUD

LIVET
PÅ HEDEN
INTRO
PRAKTISK
Livet på heden er et gratis tilbud, hvor I på egen hånd udforsker
museet. Kom med tilbage til dengang Herning var hede og mød
livet på bondegården i begyndelsen af 1800-tallet. Vi har lavet
nogle opgavesæt til jer. Med dem kan I selv gå rundt til særlige
fund og fortællinger. Museets frivillige arbejder på museet og
inddrager jer i fortidens håndværk. De kan også sætte gang i
gammeldags børnelege. Der er opgavesæt til alle aldersgrupper.

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 styrke elevernes praksisfaglighed.

MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse
VARIGHED: 2 1/2 timer
PRIS: Gratis
NB! Kun torsdage!
KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:
T: 96 26 19 00
E: booking@museummidtjylland.dk

BØRNEHAVE
INDSKOLING
MELLEMTRIN
UDSKOLING
FAG
FRILANDSMUSEET HERNING
Museumsgade 32
7400 Herning

HISTORIE
HÅNDVÆRK OG
DESIGN
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GRATIS
TILBUD

I SVING PÅ
TEKSTILFABRIKKEN
INTRO

PRAKTISK

I sving på fabrikken er et gratis tilbud, hvor I på egen hånd udforsker museet. Mød mennesker og maskiner på Tekstilmuseet, når
museets frivillige sætter gang i den gamle klædefabrik. Kombinér besøget med opgaveark tilpasset forskellige aldersgrupper,
leg i Børnefabrikken og prøv selv kræfter med tekstile teknikker.

MAKS. ANTAL DELTAGERE: To klasser

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 styrke elevernes praksisfaglighed.

VARIGHED: 2 1/2 timer
PRIS: Gratis
NB! Kun onsdage!
KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:
T: 96 26 19 00
E: booking@museummidtjylland.dk

BØRNEHAVE
INDSKOLING
MELLEMTRIN
UDSKOLING
FAG
TEKSTILMUSEET
Vestergade 20
7400 Herning

HISTORIE
HÅNDVÆRK OG
DESIGN
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ØVRIGE TILBUD

BØRN MED SÆRLIGE
BEHOV
INTRO
PRAKTISK
Se, lugt og rør ved maskinerne i den gamle tekstilfabrik, klæd jer
ud i 1950’er tøj eller fornem stemningen i et stråtækt bondehus
i gamle dage. Mulighederne for et sjovt og sanseligt museumsbesøg er mange!

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:
T: 96 26 19 00
E: booking@museummidtjylland.dk

Et besøg hos os egner sig godt til børn med særlige behov. Vi tilpasser 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 jakken og meget andet.

ALLE TRIN
MÅLRETTEDE OPGAVER

Se filmene på vores hjemmeside!

FAG
HISTORIE
DANSK
TEKSTILMUSEET

FRILANDSMUSEET HERNING

Vestergade 20
7400 Herning

Museumsgade 32
7400 Herning
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Vores museumsformidlere
er eksperter i at gøre
historien levende for
store og små.

OMVISNINGER
FOR SKOLER
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.

PRAKTISK
MAKS. ANTAL DELTAGERE: Én klasse
VARIGHED: 1 time

TILPASSET JER!
Vi tilpasser vores omvisninger 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 mulighed for
at bruge sanserne og røre ved udvalgte genstande og materialer.

PRIS: 400,KONTAKT OG YDERLIGERE INFO:
T: 96 26 19 00
E: booking@museummidtjylland.dk

Ved skolebesøg indgår eleverne i levende og dialogbaserede
interaktioner, hvor læring skabes i samspillet mellem
elever, museumsformidler og lærer.

KLASSETRIN
ALLE

FAG
HISTORIE
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MUSEET
UDEN FOR MUSEET
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BYVANDRING FOR SKOLER

MUSEET PÅ BESØG

En byvandring i et af museets lokalmiljøer
bringer jer helt tæt på byens historie og mange
autentiske fortællinger, mens I strækker benene i den friske luft. Vores byvandringer varer
45-60 minutter.

Museets medarbejdere kan også bookes til
et foredrag, oplæg eller en præsentation for
skolen, årgangen eller klassen. Et foredrag kan
eksempelvis handle om den midtjyske tekstilindustri, livet på heden eller arkæologiens
metoder og resultater.

Pris: 400,Pris: 600,-

ARKÆOLOGISK TUR

BESØG EN UDGRAVNING

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

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.

Pris: 400,-
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BESØGSSTEDER &
KONTAKT
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Mange af
tekstilindustriens
maskiner kører stadig på
Tekstilmuseet.

TEKSTILMUSEET
På Tekstilmuseet kommer du helt tæt på
historien om den midtjyske tekstilindustri – og
hvordan boomet i 50’erne for alvor satte gang
i området.
I Herning Klædefabriks autentiske fabrikshaller
kan eleverne opleve udstillingen Made in Midtjylland, komme i arbejde på Børnefabrikken,
eller se nærmere på de store, gamle maskiner,
som kører hver onsdag.

TEKSTILMUSEET 		

ÅBNINGSTIDER

VESTERGADE 20 		
7400 HERNING 		

Man
Tir-søn

FRILANDSMUSEET HERNING

HERNINGSHOLM MUSEUM

Frilandsmuseet Herning giver jer mulighed for at
opleve landlivet på den midt- og vestjyske hede,
som det foregik i 1800-tallet. Her kan eleverne
hoppe 200 år tilbage i historien, mens de går
rundt mellem de tækkede huse og gamle frugttræer i Museumshaven. De kan også fordybe
sig i udstillingen Jens Nielsens Bondegård, som
viser livets og årets gang på en bondegård i
starten af 1900-tallet.

På Herningsholm Museum fortæller vi om livet
på heden. Her kan I komme tæt på forfatteren
Steen Steensen Blicher, opleve hedemalernes
stemningsfulde malerier og studere herregårdens smukke lokaler. På Herningsholm Museum kan eleverne også opleve historien om
Herningsholms første fire ejere, hvor herregården gik fra at være befæstningsgård til centrum
for starten på den midtjyske tekstilindustri.

FRILANDSMUSEET		

HERNINGSHOLM MUSEUM 		

Lukket
11-16

					

> På Frilandsmuseet
Herning kan I opleve
landlivet, som det var i
1800-tallet
>> Kom helt tæt på
Steen Steensen Blichers
forfatterskab og person
på Herningsholm
Museum

ÅBNINGSTIDER

Man-ons
MUSEUMSGADE 32		
7400 HERNING 		 Tors
			Fre-søn

Lukket
09-12
Lukket

			
					

ÅBNINGSTIDER

HERREGÅRDSPARKEN 1		
7400 HERNING 		

Man-tir
Lukket
Ons
13-16
			Tor-fre
Lukket 		
			Lør
13-16
			
Søn
Lukket		
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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:

E-MAIL:
HENVENDELSER OG SPØRGSMÅL:
kontakt@museummidtjylland.dk

Alle hverdage kl. 11.00 – 15.00

ADRESSE
Vestergade 20
7400 Herning

BOOKING:
booking@museummidtjylland.dk

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

VESTER PALSGAARD SKOVMUSEUM
Palsgaardvej 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
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