
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejledning til kurset ”Barn i Gamle Dage” på Arbejdermuseet d. 23.10.19 

 

Navn på workshop: ”Barn i Gamle Dage” 

Klassetrin: 0. Klasser 

Aktør: Arbejdermuseet  

            Rømersgade 22  

            1362 København K. 

I bekræfter jeres kursusdeltagelse på: sst@arbejdermuseet.dk 

Ved spørgsmål skal I henvende jer til Signe Slot Stauning: sst@arbejdermuseet.dk 

Ved udfordringer på selve kursusdagen ring: 33480337 

 

Museet ligger 350 m fra Nørreport Station, hvis I ønsker at benytte offentlig transport. 

Ved ankomst til museet henvender I jer i butikken, hvor vi mødes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videopræsentation af forløbet: Filmen henvender sig til dagtilbud, men giver et godt indblik i forløbet og i 

de aktiviteter eleverne skal lave i den differentierede udgave til 0-klasse: 

http://video.kk.dk/video/55557065/laereplanstemaet-kultur-aestetik-og 

 

Beskrivelse af forløbet ”Barn i Gamle Dage”: 

https://www.arbejdermuseet.dk/undervisning/grundskole/indskoling/barn-i-gamle-dage/ 

 

Præsentation af kursusansvarlig: 

Det vil være undertegnede skoletjenestemedarbejder Signe Slot 

Stauning, der afvikler kurset onsdag den 23. oktober. Jeg er 

uddannet pædagog og har arbejdet på daginstitutionsområdet i en 

årrække efter endt uddannelse. Jeg har siden 2004 beskæftiget 

mig med børn og unge i aldersgruppen 0-16 år og har derfor et 

indgående kendskab til den pågældende målgruppe. På 

nuværende tidspunkt studerer jeg historie på Københavns 

Universitet og er i denne forbindelse ansat på Arbejdermuseet 

hvor jeg, i samarbejde med museets undervisnings og 

udviklingsansvarlige, har udviklet forløbet ”Barn i Gamle Dage”. 

Jeg ser frem til at inddrage jer i vores refleksioner og mål med 

dette forløb og i sidste ende møde jeres elever, når I besøger os. 
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Indhold på kursusdag:  

Under kurset vil I blive ført ind i tankerne bag undervisningsforløbet "Barn i Gamle Dage". I vil blive ført 

ind i de pædagogiske og faglige mål for forløbet og I vil prøve elementer af forløbet af på egen krop i 

udstillingen: Børnenes Arbejdermuseum. Vi vil undersøge, hvordan forløbet er forankret teoretisk, didaktisk 

og metodisk gennem fælles mål, tidsrejser som pædagogisk metode og igennem arbejdet med demokratisk 

dannelse som komponent i forløbet. Derudover vil I også kunne få svar på de praktiske detaljer omkring 

selve besøget hos os.  

Endeligt vil vi på kurset undersøge, hvordan I kan forberede eleverne inden besøget og hvilke muligheder I 

har for refleksioner over og forankring af forløbet, når dette er afviklet. I er velkommen til at stille 

spørgsmål inden forløbet finder sted, under og efter.  

 

Vi ser frem til at afvikle kursus og forløb for jer og jeres elever. 

 

Med venlig hilsen  

Signe Slot Stauning 

Skoletjenesten 

  

ARBEJDERMUSEET  

The Workers Museum  

Rømersgade 22, DK-1362 København K  

www.arbejdermuseet.dk 
 
 

http://www.arbejdermuseet.dk/

