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Kalender – Tilmeldingskataloget forår 2020  

Dato Aktivitet  Aldersgruppe Sted 

29. januar Teater-koncert ”Blæst” 3.+4. klasse HV 
5. februar Teater ”Funestus”  Udskoling HØ i 

Kongsholmsalen  
3. marts  Indvielse Kulturtrappe 

Dagtilbud 
3-5 år Overalt 

9. + 10. + 
11. marts 

Teater  
”Månen over 
Baobabtræet” 

5 år Kongsholmsalen 

12. marts  Musikalsk Legestue  Forår Yngste børnehave Biblioteket 
26. marts Teater ”Chicks”  Indskoling  Kongsholsalen 

31. marts  Børnebiffen  Ældste børnehave Biografen 

31. marts – 
6. april 

Miniplanetariet Alle  Kongsholmsalen 

16. april Teater ”Bumm..” Vuggestue Kongsholmsalen 
21. april Børnebiffen Yngste Børnehave Biografen 

23. april Sangglad – Små børne 
synger 

Børnehaver Biblioteket 

24. april  Sang i Centret Indskoling Albertslund 
Centrum 

27. april -  Vikingelandsbyen Alle  Vikingelandsbyen 
4. – 7. maj  Cyklistprøve 6. årgang Albertslund 

14. maj  Musikalsk legestue 
Sommer 

Yngste Børnehave Biblioteket 

Print denne side ud, når du har fået de pladser, du ønskede. Sæt kryds = god reminder 

 

               Alle aktiviteter i Albertslund foregår på følgende adresser:  

                    Teaterforestillinger og Miniplanetariet                             Vikingelandsbyen  

                     Kongsholmssalen                                                                    Ledøjevej 35 

                     Liljens Kvarter 2                                                                      2620 Albertslund 

                     2620 Albertslund  

                    Børnebiffen:                                                                             Hovedbiblioteket 

                    Musikteatret/Biografen                                                          Bibliotekstorvet 2 

                    Bibliotekstorvet 1-3                                                                 2620 Albertslund 

                    2620 Albertslund  

Tryk: Morten Sepstrup – Rådhuset  



Et Musikalsk eventyr – med Ensemble BLÆST  

 

Tid: 29.  januar  

Sted: Herstedvester skole – lukket/aftalt forestilling 

Målgruppe: 3. + 4. årgang 

Varighed: 50 minutter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæst er et fantastisk Ensemble der med Paul Pattersons musik til Den lille 
Rødhætte, virkelig formår at gribe børnene i et fantastisk univers. Den overraskende 
historie samt musikken giver virkelig børnene mulighed for, at skabe deres egne 
billeder og giver dermed også et fantastisk grundlag for en fælles snak om historien 
som sådan og musikken som virkemiddel.  

https://ensembleblaest.com/
https://ensembleblaest.com/


The House – forestilling på engelsk  

 

Tid: 5 februar kl. 13.00  

Sted: Kongsholmsalen  

Målgruppe: Udskolingsklasser – HØ Lukket/aftalt forestilling 

Varighed: 50 minutter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Horror – comedy 

Bid skriget i dig og hold fast i din sidemand, når The House drejer rundt og 

gysereffekterne flyver dig om ørerne……   

 

http://www.sofiekrog.com/wp1/the-house/


Månen over baobabtræet 

 

Tid: 9. + 10. + 11.  marts kl. 10.00  

Sted: Kongsholmsalen 

Målgruppe: Kulturtrappen  

– Dagtilbud 5 årige 

Varighed: 40 minutter  

Antal børn: 100 børn til hver forestilling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 5-årige skal se forestillingen ”Månen over baobabtræet” i deres Kulturtrappe. 

Der er udsendt godt materiale til at bruge før og efter forestillingen.  

Sæt kryds på skemaet bagerst i dette katalogfor den dato I ønsker at se 

forestillingen.  

 

En afrikansk inspireret forestilling om, hvordan en lille hjælp kan gøre en stor 
forskel. Om Anders i Danmark , der til sin fødselsdag sammen en masse andre ... 

”En høne i haven giver mad i maven”, og det er ikke løgn.  

Forestillingen handler om et fint og ligetil venskab, der opstår mellem to børn på 

tværs af kontinenter, kulturer, hudfarve og køn. Om eksotiske dyr, der holder møde 

under baobabtræet og dyrker venskaber den ene nat om året, hvor månen lyser på 

det flotte træ.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNm9m89cPmAhVEmYsKHb2SASUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fhannetrolle.dk%2Fforestillinger%2Fmanen-over-baobabtraeet%2F&psig=AOvVaw2alrVaT-ztstMy1JmNgEL1&ust=1576920679510345
http://www.teateravisen.dk/fredelig-sameksistens.html


Chicks – to burhøns oplever friheden for første gang 

 

Tid: 26.  marts kl. 10.00  

Sted: Kongsholmsalen 

Målgruppe: Indskolingen 

Varighed: 35 minutter  

Antal børn: 80 personer  

Der kan bestilles en ekstra forestilling, 

hvis der kommer flere end 80 tilmeldte.  

 

 

De to høns, storesøster Hilda og lillesøster Gump, lever side om side sammenklemt i 

et bur, indtil de en dag opdager verdenen uden for buret. Hilda er rap og kvik - 

Gump er lidt tung, men også modig. Sammen oplever de nu et eventyr med op- og 

nedture i flyvekunstens udfordringer og forbløffelse og stolthed over deres, nu, 

fritgående æg. Har de to høns mon stadig brug for hinanden på den anden side af 

buret?  

CHICKS er en ordløs klovneforestilling, fortalt 

gennem kropssprog, gavmild mimik og finurlige 

gags. Den behandler universelle temaer som 

frihed og fangenskab, frygten for det ukendte, om 

at føle sig malplaceret og kampen for 

anerkendelse. Alle kan grine med på tværs af alder 

og sprog. 

 

 

 



 

B-bumm..  

 

Tid: 16. april kl. 10.00  

Sted: Kongsholm  

Målgruppe: Vuggestue 

Varighed: 35 minutter  

Antal børn: 60 børn  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lige fra begyndelsen fylder en dejlig musikalsk rytme rummet med hjertelyd, og når 

den holder op, kommer nye til. Det bliver rigtig sjovt, når lydene styrer personernes 

bevægelser i de vildeste retninger 

 



Børnebiffen 

Tid: 31.  marts kl. 10.00  
Sted: Musikteatret, Biografen 
Målgruppe: Ældste gruppe i børnehaven fra 5 år 
Varighed: 44 minutter  
Antal børn: Vi fylder biografsalen op.  
 
 

Vitello skal have en papfar 
 
 
 
Mor kysser en skaldet mand, der hedder 
Gregers, ude ved havelågen. Vitello er 
bekymret for hvad det er for noget. Hans 
hemmelige kæreste, Kamma, tror han skal 
have en papfar. VItello bander sine bedste 
bandeord, for han har jo allerede en far, 
der både er sjuft og superengel… 
 
Instruktør: Dorte Bengtson 
Danmark 2018. 7 min. Dansk tale. Tilladt 
for alle. 
  
 
 
 

 
 

Min mosters historier – Flaskeposten 
 
 
Theodor fanger en flaskepost i sit fiskenet. 
Inde i flasken ligger der et mystisk kort over 
en øde ø. Theodor og Lola drager ind mod 
øen, hvor de møder Jeppe. Jeppes flyvende 
gummibåd er gået i stykker, men heldigvis 
ved Theodor lige, hvad der skal til. 
Instruktør: Tone Mygind Rostbøll 
Danmark 2017. 10 min. Dansk tale. Tilladt 
for alle. 
  



 

1 minut natur – Kattekillinger 
 
 
 
En pige ligger i sin seng og sover, da 
hendes kat pludselig bider hende. Pigen 
lægger mærke en sagte lyd, noget der 
piber – og så opdager hun, at katten har 
fået killinger i hendes seng. Denne lille 
tegnefilm er en del af serien ”Et minut 
natur”, hvor små hverdagsfortællinger 
bliver fantasifuldt animeret 
Instruktør: Stefanie Visjager 
Holland 2016. 1 min. Dansk tale. Tilladt 
for alle. 
  
 

 
 

 

Antons lille gryde 
 
 
Anton er ikke ligesom alle andre. Han har en 
lille, rød gryde, som han altid slæber efter 
sig. Den er der bare. Andre mennesker 
synes, det er lidt mærkeligt. De ser kun den 
lille gryde, selvom Anton er god til mange 
ting. De skulle bare vide, hvor besværligt 
det er at slæbe på den lille gryde. En dag 
møder Anton en særlig person, der får ham 
til at se tingene i et helt nyt lys. Måske er 
gryden til at bære alligevel? 
Instruktør: Eric Mintchaud 
Frankrig 2014. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Josefines bondegård – Køkkenhaven 
 
 
 
 
Josefine har fået lov til at få sin helt 
egen køkkenhave, og hendes far 
hjælper hende med at hente gødning 
og plante grøntsager i den. Imens har 
morfar slagtet en hane, de skal spise til 
aftensmad, og han har lovet Josefine, 
at hun må plukke fjerene af den og 
være med til at rense den. 
Instruktør: Emil Langballe 
Danmark 2015. 13 min. Dansk tale. 
Tilladt for alle. 
  
 
 
 

Vitello napper en kat 
 
 
Vitello og Max og Hasse og William 
kunne godt tænke sig virkelig mange 
penge. Cirka 10 millioner. Så de 
beslutter sig for at blive kriminelle. 
Og nappe nogens kattekilling. Og 
gemme den og kræve virkelig mange 
penge for at aflevere den igen… 
Instruktør: Dorte Bengtson 
 
Danmark 2018. 7 min. Dansk tale. 
Tilladt for alle. 
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Børnebiffen  

Tid: 21. april kl. 10.00  

Sted: Musikteatret, Biografen 

Målgruppe: yngste gruppe i børnehaven fra 3 år 

Varighed: 35 minutter  

Antal børn: Vi fylder biografsalen op.  
 

Den lille grå ulv – Forår 
 
Det er forår i skoven. Fuglene synger og 
floden bruser afsted, mens alting 
springer ud. Den lille grå ulv vågner og 
tager solbad. Og hans gamle ven haren 
er også vågnet. De løber om kap og 
springer ud på flodens isflager, der 
flyder afsted. Men strømmen af stærk, 
og floden bliver pludseligt farlig. Så må 
man bruge sin fantasi! Den lille grå ulv 
og haren må lege, at isflagen er en 
storslået fregat. Ud på bølgen blå mod 
ukendte farvande! 
Instruktør: Natalia Malyhina 
Norge 2017. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle  
  
 

Alma flytter på landet – Flyttedagen 
 
Flyttebilen kommer og henter alle 
Almas ting fordi hun skal flytte på 
landet. En plan som Alma ikke er glad 
for. 
Alma og hendes familie flytter fra deres 
dejlige lejlighed i byen og ud i et hus på 
landet. Alma synes, det er svært at sige 
farvel til alt det kendte og goddag til alt 
det ukendte: Ny seng, ny børnehave og 
nye venner. Men heldigvis bliver alt ikke 
ved med at være nyt! 
Instruktør: Christian Sønderby Jepsen 
Danmark 2018. 11 min. Dansk tale. Tilladt for alle. 
 



Rita og krokodille – Forår 
 
 
Forår er smukt. Der er fine ny blomster 
og fugleunger, som skal lære at flyve. 
Rita og Krokodille er nu mere 
interesserede i mudder. Rita går ud i en 
stor mudderpøl og så sidder hendes 
støvle fast. Krokodille er ikke vild med 
mudder, men han får Rita fri. Så sidder 
Krokodille fast. Rita er bange og løber 
afsted efter hjælp. Men Rita er modig og 
tager tilbage til Krokodille for at redde 
ham. 
Instruktør: Siri Melchior 
Danmark 2018. 6 min. Dansk tale. Tilladt for alle. 
 
  

 
 

 
 
 
 

Edderskønne edderkopper – Spytteedderkoppen 
 
 
Spytteedderkoppen, der bor nede under 
gæstehuset, sover om dagen og jager 
om natten. Til det har den udviklet 
nogle helt særlige egenskaber. En hun 
bliver indfanget og studeret i et 
syltetøjsglas. Det er en frygtelig 
oplevelse, der næsten tager livet af 
hende. I løbet af natten afslører hun 
sine særlige evner. Men om familien får 
set hvad hun kan, skal vi ikke afsløre 
her. 
Om serien: Edderkopper er en af udviklingens mest succesfulde dyregrupper. Der er flere 
hundrede eller tusinder i hver en have. De er dygtige specialister på hver sit område og gemmer 
på mange overraskende hemmeligheder.  
Instruktør: Adam Schmedes 
Danmark 2018. 7 min. Dansk tale. Tilladt for alle. 
 
 



 

 

Lillefinger – Fødselsdagen 
 
 
Lillefinger og Myren fejrer fødselsdag for 
klatretræet.  
Om serien: Lillefinger og Myren er bedste 
venner. De laver alting sammen, men nogen 
gange går det ikke helt som planlagt. Hvad 
sker der hvis man kommer til at smadre en 
rude? Og hvordan kommer man hjem igen, 
hvis man er blevet taget af blæsten og blæst 
langt, langt væk? Det er ikke altid nemt at 
være venner med nogen, for hvordan bliver 
man enig med hinanden uden at gå på 
kompromis med sig selv? Alt det og meget mere oplever Lillefinger og Myren. 
Instruktør: Mette Skov 
Danmark 2015. 5 min. Dansk tale. Tilladt for alle  
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https://mute.dk/film.aspx


Miniplanetarium  

 

 

 

 

En oppustelig 

verden af stjerner 

og planeter          

 

 

Nok ligner det en mellemting mellem en hoppeborg og en oppustelig lunge i unaturlig størrelse, 
men indvendigt åbner sig et univers af uendelighed og funklende stjerner.  
Kroppedals ‘miniplanetarium’ rykker ud og står i Kongsholmsalen og tager børn fra dagtilbud og 
skoler i alle aldre med på en tur i ud i rummet.  

I Kroppedal Museums miniplanetarium giver alle en mulighed for at komme en tur med ud i 
rummet. Planetariet fungerer som et rumskib og en tidsmaskine, og giver derved eleverne et 
spændende indblik i hvordan vores solsystem og resten af universet hænger sammen. Hvem er det 
lige der drejer rundt om hvem? 

Vi kigger bl.a. på solsystemets planeter og snakker om månens faser. Endeligt snakker vi om 
årstiden stjerne himmel, og fortæller om hvordan mennesker gennem historien, har set på jordens 
og stjernernes skabelse. 

 

– her kan I se tidspunkterne Miniplanetariet i Kongsholmsalen, Liljens Kvarter 2    

 Tirsdag 31/3 Onsdag  1/4 Torsdag  2/4 Fredag  3/4 Mandag   6 /4 

9.30       

10.30      

11.30       

Varighed for de enkelte forløb tilpasses i forhold til aldersgruppen og evt. særlige ønsker om indhold 

 



Musikalsk Legestue                                                                                             . 

 

 

Tid: 12. marts kl. 10.00  

Sted: Hovedbiblioteket 

Målgruppe: børnehaven fra 3 år 

Varighed: ca. 30 minutter  

Antal børn: tilmeld jer og se!   

Tema: forår 

 

Kom og få en lille historie om foråret. Der bliver plads til en snak om forår 

 og så synger vi og danser en lille sangleg.  

Det lille forløb afsluttes med den efterhånden kendte farvelsang og dans.  

 

 

 

 

 

 

Tid: 14. maj kl. 10.00  

Sted: Hovedbiblioteket                                             

Målgruppe: børnehaven fra 3 år 

Varighed: ca.30 minutter  

Antal børn: tilmeld jer og se! 

Tema: Sommer  

 

 

Kom og få en lille historie om sommer. Der bliver plads til en snak om årstiden  

sommer og så synger vi og danser en lille sangleg.  

Det lille forløb afsluttes med den efterhånden kendte farvelsang og dans.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEosWcvMHmAhWmxIsKHSVmAkMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FFor%25C3%25A5r&psig=AOvVaw2z9q03sAzemQyeyvjUlvny&ust=1576836593339807
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1ms62vMHmAhVSx4sKHYfBBfAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.flemming-rishoj.dk%2Fproject%2Fde-fire-aarstider-2-del-sommer%2F&psig=AOvVaw1W8H5J-j1Nz9YKn-PzLu66&ust=1576836637147650


Små børn synger sammen - Sangglad 

 

 

Tid: 23.  april kl. 10.00  

Sted: Hovedbiblioteket 

Målgruppe: børnehavebørn 

Varighed: ca. 30 minutter  

Antal børn: tilmeld jer og få tilsendt sanghæftet 

Tema: ”Foråret og alt det nye, der skal opleves” 

 

Vi synger sange, som alle har haft mulighed for at øve sig på før vi mødes på biblioteket.  

Sangene er valgt, så de alle på en eller anden måde fortæller om forår og alt det nyt og 

spændende, der kan opleves. Måske bliver det disse sange!   

Mariehønen Evigglad dukker naturligvis op  

Vejret bliver blidere og Hør den lille stær 

Rapanden Rasmus,  

Jeg kan høre med mit øre… 

Sur, sur sur…og Tælle til en og tælle til to. 

Vi slutter naturligvis af 

med Farvelsang og 

dans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saeddenkirke.dk/aktiviteter/smaa-synger-sammen/


Fællessang i centret  

 

 

Tid: 24.  april kl. 11.00  

Sted: Albertslund Center – ved scenen 

Målgruppe: alle elever fra alle skolers indskolingsklasser 

Varighed: ca. 30 minutter  

Antal børn: tilmeld jer på skemaet her i hæftet eller til din 

musiknetværkslærer.  

Tema: SUPERGODE SANGE  

 

Indskolingen mødes til Sang i Centret kl. 11.00. Her synger vi sange, som Musiknetværket har valgt 

til netop dette arrangement.  

Der udsendes et sanghæfte til alle skoler og deres musiklærere. Syng sangene, læs teksterne og 

vær klar til at synge i Centret ved scenen.  

På scenen står et lille supergodt orkester. Det er lærere fra Musikskolen, som sørger for 

akkompagnementet. 

Vores rigtig dygtige musiklærere, står også på scenen. De er forsangere, så alle kan komme fint 

igennem de gode sange, der er valgt til dagen.  

Alle klasser i indskolingen  (0. – 3. årgang) kommer forhåbentlig – dvs.  faktisk er alle inviteret. Vi 

skulle gerne have alle skoler med, så tilmeld jer på tilmeldingsskemaet eller til din 

musiknetværkslærer.  

Reserver dagen/tidspunktet og lad os fylde Albertslund med sang!  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2019-06-08/-Se-billeder-og-video-B%C3%B8rn-fyldte-Centrum-op-med-sang-5128452.html
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFrfKzyMHmAhWMxIsKHVJ0D4sQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Falbertslund.lokalavisen.dk%2Fnyheder%2F2018-09-01%2F-Se-video-og-billeder-Lun-sensommerfest-i-Centrum-3058949.html&psig=AOvVaw2yv_74BIQEE9BWVQgrvUTH&ust=1576839795909589
https://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2018-06-02/-Sol-sommer-og-f%C3%A6llessang-2273863.html


Trafik 

Her er en børnehavekampagne, som børnehaverne kan melde sig til og få en fin cykellegetaske. Der åbner 

for tilmelding i januar.  

https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Home/Om-os/Brug-os/Kampagner-og-projekter-vi-staar-

bag/Vi-kan-cykle     

Link til Gå-prøven for 0. til 1. klasse:  https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-

klasse/gaaproeven 

Link til De 20 cykellege fra Cyklistforbundet: 

https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Cykelleg/20-Cykellege 

Tilbud især til 8. klasse.  

Vestegnens Trafikdag for 8. klasse.  

 

Trafiktrappen - Cykling og Trafik for alle 

Aktivitet Hvornår Tilmelding 

Cykelløb for de mindste. Fredag d. 6. 
september 

Tilmeldingsskema 

Cykellegebanen på Legeteket 
Albertsvænge 3, 2620 
Albertslund. 

Hele året 
Tirsdag og 
onsdag fra 
kl 8.30 til 
13.00 
 

legeteket@albertslund.dk 

VI kan Cykle 
Cyklistforbundets kampagne 
for Daginstitutioner 

Maj Elektronisk på hjemmesiden: 
www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/ 
Daginstitution/Vikancykle 

Alle Børn Cykler  
Cyklistforbundets kampagne 
for skoleelever 

September  Elektronisk på hjemmesiden: 
www.abc-abc.dk 

Sjællandsringen 
5. klassernes Trafikdag 

Uge 19 el 
20 
Samt 37 el. 
38 

Hold øje med invitationen der udsendes til alle skoler i 
begyndelsen af april. Der er plads til 3 klasser pr. år 
Tilmelding sendes til Stine Høier: swf@albertslund.dk 
Der trækkes lod blandt de tilmeldte 

Cyklistprøve for 6. klasserne Uge 19 Cyklistprøverne for 6. klasse i Albertslund afvikles 
samlet. I 2020 er det 5. og 6. maj. Mandag d. 4. maj er 
ruten afmærket til skolernes egen testkørsel. Politi og 
de frivillige senior idræts folk stiller trofast op igen. 
Nærmere information udsendes til skolerne i januar. 
Kontaktperson: Stine Høier: swf@albertslund.dk  

8. klassernes trafikdag Uge  Trafikdag for 8. klasse 

 

Husk at træne op til cykelløbet for de mindste 6. september 

https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Home/Om-os/Brug-os/Kampagner-og-projekter-vi-staar-bag/Vi-kan-cykle
https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Home/Om-os/Brug-os/Kampagner-og-projekter-vi-staar-bag/Vi-kan-cykle
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Cykelleg/20-Cykellege
http://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/
http://www.abc-abc.dk/
mailto:swf@albertslund.dk
mailto:swf@albertslund.dk


 

Kroppedal  

 

 

Kroppedal Museum tilbyder en masse forløb for skoleklasser. 

 

Book et forløb for 1. til 10. klassetrin, med en formidler indenfor astronomi, 
arkæologi og museets udstilling ”Hver dag er en kamp”, der handler om hverdagen i 
Vikingetiden.  
 
Ønsker man et skræddersyet forløb kan man altid ringe og få en snak med en af 
museets formidlere, der vil forsøge at sammenstykke en spændende dag for 
klassen.   
Alle forløb ligger på https://www.skoletjenesten.dk/kroppedal-museum 

  
Booking og aftaler kan foretages via mail eller telefon til: 

Julie Kellberg Ring 

julie.ring@kroppedal.dk 

tlf.: 43 30 30 08 

 

 

 

https://www.skoletjenesten.dk/kroppedal-museum
mailto:julie.ring@kroppedal.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ekkofilm.dk%2Fartikler%2Fi-vikingetiden-havde-de-ogsaa-foelelser%2F&psig=AOvVaw2fW1Tera_qUlCW7Mq0I2Hw&ust=1578395049500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjD3PPp7uYCFQAAAAAdAAAAABAK


Vikingelandsbyen 

 

Tid: dagsforløb fra kl. 9 til senest 13.30,  

i perioden d. 27.4 – d. 9.10 2020 

Sted: Vikingelandsbyen  

Målgruppe: børnehavebørn – 9. klasse 

(en skoleklasse /børnegruppe)  

Varighed: som regel 3 - 4,5 timer   
 

Vi mødes i Vikingelandsbyen, tager 

historisk tøj på og går sammen ned i 

vikingetiden. Der deler vi os op i 

grupper, som vi arbejder i frem til frokost. Her spiser vi et fælles vikingemåltid, 

tilberedt af børnene selv, før vi runder af med fælles leg, eller måske en historie.   

Udover dette, vores mest almindelige forløb; ”en dagligdag i vikingetiden,” tilbyder 

vi også en række temaforløb. Det er bl.a. leg & idræt, uld, ler, musik, lindebast, 

arbejde i stævningsskoven, slagtning og trækulsfremstilling. Nogle af forløbene 

strækker sig over to dage. På vores hjemmeside kan man læse mere og se, hvilke 

klassetrin de egner sig bedst til.  

 

Tilmelding sker på Vikingelandsbyens 

hjemmeside www.vikingelandsbyen.dk.  I er 

også velkomne til at ringe (4364 2029) eller 

kontakte os per mail 

(vikingelandsbyen@albertslund.dk). 

Tilmeldingsfrist til alle forløb i 2020 er d. 15. 

februar. 

  

 

Hvis I tilmelder jer på sidste side i dette katalog, så bliver informationerne videresendt til 

Vikingelandsbyen. De tager stilling til jeres ønsker.  

 

http://www.vikingelandsbyen.dk/
mailto:vikingelandsbyen@albertslund.dk
http://www.lokalavisen.dk/migration/article730276.ece


Inspiration 

Her følger en række gode ideer, som kan opsøges, besøges eller blot blive inspireret 

af til den daglige undervisning som supplement.  

Det er jo ikke altid, at man som lærer har tid til at kigge efter nye eller gamle 

muligheder, så er er et par især til mellemtrinnet og udskolingen.   

Inspirationsmaterialet til Dagtilbuddet ligger i deres egen Kulturtrappe. 

 

Cisternerne 

Hvis du nogensinde har været i udlandet, har du måske været i en dyb, fugtig og stor 
drypstenshule, men vidste du, at vi midt i København faktisk har en drypstenshule? Jo, den er god 
nok, at du kan komme under jorden i Søndermarken, hvor du kan opleve vores egen lokale 
drypstenshule. 
Du kan faktisk opleve drypstensdannelse flere steder i København, da det ikke er et ualmindeligt 
fænomen i gangtunneller, metrostationer m.m., men vi har kun én drypstenshule i Danmark. 
Cisternerne fungerede som drikkevandsreservoir indtil 1933, men blev først tømt for vand i 1981. 
Og da København var europæisk kulturby i 1996, blev Cisternerne taget i brug som udstillingsrum, 
og det fungerer de den dag i dag stadig som. Cisternerne fungerer derfor som en samlet pakke af 
udstilling og drypstenshule. 

Event Horizon      - 15. marts - 30. november 2020 
I 2020 slår Cisternerne dørene op til en spektakulær totalinstallation af verdensnavnet Tomás  
Saraceno (f. 1973). 
Saraceno har gennem sin praksis udforsket alternative livs- og beboelsesformer inspireret af alt fra 
edderkopper og flagermus til astrofysik, filosofi og ingeniørkunst. Med udgangspunkt i 
Cisternernes unikke miljø, har Saraceno skabt et storstilet projekt, der er væsensforskelligt fra alt, 
hvad han tidligere har lavet. 
Der bliver begrænset adgang til udstillingen og besøg kan kun finde sted ved hjælp af online 
booking (muligt fra marts 2020). 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-17 
Mandag: lukket  
Entre – Voksne 50 kr og børn under 18 fri entre 

 

 



Politimuseet på Nørrebro  

På museet er der en del meget relevante udstillinger især for mellemtrin og 

udskoling. Denne udstilling er en del af deres Skoletjeneste, som kan bookes på 

museets hjemmeside og kan i den grad fungere som inspiration til projektopgaven i 

udskolingen 

 

Ondskab? 

Hvad er ondskab, hvorfor handler nogle ondt, 

og kan man overhovedet sige, at nogle 

mennesker er onde? 

Med udgangspunkt i konkrete kriminalsager, vil eleverne via dialog og diskussion 
undersøge ondskabsbegrebet og dets definitioner. 
Elevernes holdninger og synspunkter kommer på prøve i undervisningsforløbet, der 
søger at åbne det abstrakte ondskabsbegreb op for eleverne ved refleksion, dialog 
og diskussion. Vi vil bl.a. se på og diskutere om ondskab kan være iboende 
menneskets natur og om ondskab alene kan tilknyttes handlinger. 
 
 
Pris og praktisk  
Målgruppe: 7.-10. klasse og deltagerantal max 30 
Varighed: 1.5 time og Pris: 450 kr. 
 
 
Omsatte læringsmål  
Eleverne kan identificere forskellige former for ondskab med særligt fokus på begreberne: idealistisk og 
dæmonisk ondskab. 
Eleverne kan diskutere og reflektere over, om hvorvidt man kan tale om onde mennesker eller onde 
handlinger. 
Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvad der kan drive mennesket til ondskab. 
Eleverne kan diskutere og reflektere over, hvordan ondskab skal straffes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politi.dk/politimuseet/skoletjenesten/grundskolen-ondskab#accordionElement_347FEB8C-9792-47EC-B658-5A197959296B
https://politi.dk/politimuseet/skoletjenesten/grundskolen-ondskab#accordionElement_DFFACECF-9A7E-4A03-A37D-5FF2B3CB7C3A


Kæmperne – en tur. Find en kæmpe 

Tag på kæmpe-jagt. Start fx med at sætte kursen mod kæmpe 4 og 5 som ligger ret 

tæt på hinanden.                         

Skattekortet viser ”De 6 Glemte Kæmper”s placering 

 

 

En god ide er at aftale, hvilke kæmper, der skal besøges på den valgte dag.  

Alle kæmper kan ikke besøges på én dag.  

 

 



Cirkusmuseum 

Hvis du er frisk på et museum, hvor du kan udleve dine drømme som cirkusartist, så har du nu 
muligheden for selv at træde ind i manegen hos Cirkusmuseet i Hvidovre. 

Med den interaktive udstilling kan du opleve en cirkusforestilling, mens du sidder i en trapez, eller 
du kan opleve følelsen af at køre på line 21 meter over jorden. Du kan også se sjældne filmklip fra 
forskellige cirkusforestillinger med blandt andet heste, tigre og løver. Der er også udstillede 
kostumer og rekvisitter fra nogle af de største cirkusartister gennem tiden – blandt andet det 
revolutionerende hotpantskostume fra Nelly Jane Benneweis samt en lille flig af Truxas største 
hemmelighed: tankelæserrummet. 

Der åbner også to nye permanente udstillinger i uge 42 2016: ”Med pisk eller gulerod” og ”I 
klovnens fodspor”, der handler om henholdsvis dyrene i cirkus og om klovnen. De indeholder sjove 
klip, flotte kostumer og ikke mindst muligheden for at blive klogere på forskellige holdninger til 
dyrene i cirkus. 

Åbningstider: 
øndag-torsdag: 10-15Cirkusmuseet har tilbud både til børnehaver og skoleklasser. Vi har mulighed 
for at skræddersy det til jeres skole, hvis I f.eks. vil afsted med flere klasser på en gang. 
Skoleforløbene kan bookes til afvikling fra mandag til torsdag. For mere information eller bestilling 
af undervisningstilbud kontakt os på info@cirkusmuseet.dk eller tlf.nr. 3649 0030. Tilmeld dig 
vores nyhedsbrev for skoler og få besked, når vi har nye tilbud, eller andet skolerelevant. Bare 
rolig vi kommer ikke til at vælte din indboks med beskeder. 

Entre: 
Voksne: 50 kroner 
Børn under 18 år: gratis ifølge med voksne 

Adresse: 
Hovedporten 6 2650 Hvidovre 

Du kan finde mere information på Cirkusmuseets hjemmeside 

 

 

 

http://cirkusmuseet.dk/


Diesel House 

Historien om B&W og deres legendariske dieselmotor fra 1932 er centrum for et 

besøg i DieselHouse i København. 

En historie om olie og motorer 

Stedet er et slaraffenland for alle med interesse for teknologi og historie, og på 

museet åbnes op for fortællingen om dieselteknologiens udvikling. Hør om B&W’s 

skibsværft og motorfabrik gennem 150 år, om Københavns elforsyning og om 

varetransport over oceanerne. Det er en udstilling om Danmark og om hele verden, 

om fortiden, nutiden og fremtiden. 

En motormastodont 

Udstillingen på DieselHouse er centreret omkring den kæmpestore B&W-

dieselmotor fra 1932, som i over 30 år var verdens største af sin slags: otte cylindre, 

1.400 ton og 12,5 gange 24,5 meter. B&W, der i 1911 byggede verdens første skib 

med dieselmotor, der kunne bringe fragt over verdenshavene, er et af de største 

navne i den danske industrihistorie og er derfor en vigtig del af landets industrielle 

udvikling.  

Foruden B&W’s store dieselmotor, der oprindeligt stod på H.C. Ørsted Værket, 

indgår der adskillige andre motorer i udstillingen fx dampmaskinen, der fra omkring 

år 1900 blev afløst af dieselmotoren og B&W’s første dieseldrevne motor fra 1904. 

Fremtidens motor 

DieselHouse er et moderne museum med interaktive udstillinger, hvor historien om 

den teknologiske udvikling kobles sammen med nutidens og fremtidens krav om 

mere miljøvenlige motorer. Dieselmotoren er stadig en væsentlig del af verdens 

elproduktion, og museets udstilling giver dig et indblik i videreudviklingen, som skal 

begrænse motorens produktion af miljøskadelige stoffer. 

 

DieselHouse                                                             Åbningstider  

Energiporten 8                                                         Mandag -torsdag kl. 10.00 – 16.00 

2450 København SV  tlf. 32 54 02 27 

 dieselhouse@mandiesel.com                              Gratis entre for alle 

mailto:dieselhouse@mandiesel.com


Kunstguide til brug for en kunst-vandring og kunstsamtale 

 

 

 

 

 

 

Materialet kan bestilles hos Kirsten Schneider på kse@albertslund.dk og består af 12 

besøgssteder i Albertslund.  

Besøgssteder er fx Dyrefigurer i centret, vægmalerier, Multikulturel skulptur, 

Thomas på bjerget m.fl.  

Alle besøg handler om at reflektere over genstanden, farver, motiv, placerings, 

størrelse m.m. og ikke om kunstneren. Hvad ser beskueren og hvordan kan kunsten 

være en del af stedet eller ? Materialet henvender sig til indskolingen.  

 

 

   Magic Flower, Rune Fjord og 6. årgang 2018 

 

   Springvand – vedtaget på elevbyrådet –  

   som står ved Kanalen.  

mailto:kse@albertslund.dk
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frunefjord.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2FAlbertslund-og-Valby-003.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frunefjord.dk%2Fportfolio%2Fvandskulptur-albertslund%2F&docid=_Qo7MAMkcWO1fM&tbnid=9Zr3oGJgUlkzAM%3A&vet=12ahUKEwiCmb7uhefmAhXwAxAIHeztBDI4ZBAzKAYwBnoECAEQBw..i&w=5184&h=3456&bih=878&biw=1280&q=kunst%20i%20albertslund&ved=2ahUKEwiCmb7uhefmAhXwAxAIHeztBDI4ZBAzKAYwBnoECAEQBw&iact=mrc&uact=8


Arbejdermuseet 

Identifikation, indlevelse og stærke fortællinger i børnehøjde for 

mellemtrinnet 

Det handler om historier  

-om hverdagen, børneliv og 

fællesskaber  

På museet kan man udforske 

og fordybe sig i emner.  

Hverdagslivet sådan som det 

formede sig for tusindvis af 

ganske almindelige 

mennesker i Danmark fra 

1870’erne og frem er gennemgående tematikker for museets undervisningstilbud til 

mellemtrinnet. Her sætter vi børnelivet i centrum og skaber undervisning, der giver 

eleverne et indblik arbejdernes verden, både når den var allerbedst med dens 

fællesskaber og sammenhold, og når den var allerværst med usle boliger, 

pantefogeden, osende fabrikker og den evigt knurrende sult i maven. 

Før og efter undervisningen 
Til vores undervisningsforløb knytter der sig lærervejledninger og forslag til før- og 
efteropgaver, så der skabes sammenhæng mellem elevernes undervisning i skolen 
og på museet. Under publikationer på museets hjemmeside finder du 
undervisningsmaterialer, der understøtter forløbene. 

booking@arbejdermuseet.dk     

 

 

mailto:booking@arbejdermuseet.dk


Nationalmuseet –     Tysk og historiefaget 

 

Særudstilling ”Tyskland” 9. november  

til 1. marts 2020 

Nationalmuseets nye udstilling viser det bedste, som Tyskland har at byde på. 
Goethe, Bauhaus, Gutenberg, Volkswagen, Richter og meget mere. I århundreder 
var det vores nabo i syd som gav os poesien, frie tanker og landvindinger i 
videnskaben og industrien. Men krige adskilte os fra naboen, og det kulturelle 
fællesskab blev fremmedgjort og gik i glemmebogen. 

Tyskland bliver til, den dag Berlinmuren falder 

Det Tyskland vi kender i dag blev født for 30 år siden, den nat muren faldt mellem 
Øst-og Vestberlin 9. november 1989. I tiden efter skulle Tyskland finde fodfæste i 
skyggerne af rædsel og kaos siden 1933. Brudstykkerne af øst og vest og ikke mindst 
alle de udgaver af Tyskland, som har været der før, blev byggesten til et nyt land, 
der hviler på 1000 års historie og nationale erindringer. 

Nationalmuseet markerer 30-året med udstillingen ”Tyskland”, som under navnet 
”Germany: Memories of a Nation” blev kurateret af Barrie Cook fra British Museum. 
Sideløbende skrev British Museums tidligere direktør Neil MacGregor en bog med 
samme navn og BBC lavede radioprogrammer baseret på bogen. Bogen er oversat til 
dansk, ”Tyskland. Erindringer om en nation”, og udkommer 9. november. 

Nationalmuseets udstilling om Tyskland tager de besøgende gennem Tysklands 
mange politiske og kulturelle forandringer. Fra det Tysk-romerske rige over det 
mørke 20. århundrede og til nutidens økonomiske magtcentrum i Europa. 
Udstillingen præsenterer en mangfoldig samling af genstande, der fortæller 
historien om et sammensat land, hvor grænserne bevæger sig konstant. Både 
landegrænser og menneskers grænser. 

 
 

 

 



I foråret 2020 åbner – genåbner to museer i København:  

 

 

København blev grundlagt af Absalon – eller blev den nu også det?  

Få svar på dette og bliv klogere på hovedstadens historie på det nye Københavns 
Museum: Fra de første istidsjægere over vikingetidens handel og håndværk, 
byggeboom og pest, brande og bombardementer til nutidens Christiania-fristad. Med 
et væld af originale genstande kommer du helt tæt på byen og dens beboere gennem 
tiden. Og intet bymuseum uden en bymodel: Et absolut highlight er den nye 
store, interaktive model af byen med panorama.   

Københavns Museum 

Stormgade 18 

1555 København V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipu7qNv8HmAhVuAhAIHewmB_8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fcphmuseum.kk.dk%2F&psig=AOvVaw32Mxz8K8xpBd-CAOGQWFLG&ust=1576837363886272


Frihedsmuseet   

Frihedsmuseet blev ødelagt af en brand i 2013, men i maj 2020 forventes museet at 

genåbne med gamle og nye udstillinger.  

Museet er bygget på en speciel måde, hvor halvdelen ligger under jorden, så museet 

symbolsk fortæller historien om aktiviteter, der ikke kunne se dagens lys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udstillingen på museet 

omhandler frihedskampen, 

modstandsfolkene og de 

mange, der i allieret tjeneste 

bidrog til kampen mod 

nazismen og Danmarks frihed. 

 

For at også de yngre generationer også kan forstå vigtigheden af modstandskampen 
bliver historien bredt ud til også at omfatte tiden umiddelbart op til besættelsen og 
tiden umiddelbart efter befrielsen. 

På museets hjemmeside beskrives kernefortællingen at blive modstandskampen 
1940-45,  fordi der under besættelsen var danskere, der valgte at overskride 
grænser og gå til modstand på trods af de farer det indebar.  

Adresse: Churchillparken 6, 1263 København, Danmark 

 

 

https://www.licitationen.dk/article/view/204757/lundgaard_tranberg_tegner_det_nye_frihedsmuseum


Tilmeldingsblanket – dagtilbud 

 

Her er de informationer I skal videresende til kse@albertslund.dk senest d. 31. januar 

I er velkomne til at sende en mail med informationerne i stedet for at udfylde og scanne skemaet.  

 

Daginstitution _____________________________ Leder ________________________________ 

Gruppe/Stue/afdeling __________________________________________Antal børn _________ 

Kontaktinformation/mobil og mail __________________________________________________ 

Hvem følger børnene? ____________________________________________________________ 

 

 d. 3. marts – Indvielse af Kulturtrappen – Sted: ______________________________     

 d. 9. marts – Teater – 5-år ”Månen over Baobabtræet” 

     d. 10.  marts – Teater – 5 år ”Månen over Baobabtræet”  

 d. 11. marts - Teater – 5 år ”Månen over Baobabtræet” 

     d. 12. marts -  Musikalsk Legestue – forår 

 d. 31. marts – Børnebiffen – ældste børnegruppe  

 d. 16. april – Teater – B-bum… Vuggestue 

 d. 21. april  - Børnebiffen – de yngste  

 d. 23. april  – Sangglad – Små børn synger 

          d. 14. maj – Musikalsk legestue – Sommer   

          Vikingelandsbyen – I sættes på en liste, der sendes til Vikingelandsbyen.  

 

 

Miniplanetarium – sæt gerne flere krydser!  

Tidspunkt Tirsdag d. 31. 
marts  

Onsdag  
d. 1. april 

Torsdag  
d. 2. april 

Fredag  
d. 3. april 

Mandag 
d. 6. april 

Kl. 9.30       

Kl. 10 .30      

Kl. 11.30      
 

mailto:kse@albertslund.dk


Tilmeldingsblanket - skoler  

 

Her er de informationer I skal videresende til kse@albertslund.dk senest d. 31. januar  

I er velkomne til at sende en mail med informationerne i stedet for at udfylde og scanne skemaet.  

 

Skole _____________________________________Leder _________________________________ 

Klasse / årgang ______________________________Antal elever ___________________________ 

Kontaktinformationer/ mobil og mail  _________________________________________________ 

Hvem følger eleverne? _____________________________________________________________ 

 

 

 d. 29. januar – Musikalsk eventyr – HV/lukket forestilling/ mellemtrinnet 

 d. 15. februar  - Teater Funestus ”The Horror” – HØ/lukkket forestilling/udskoling  

 d.26. marts  – Teater ”Chicks” indskoling 

 d. 31. marts  – Børnebiffen - indskoling  

 d. 24. april – Sang i Centret  – Indskoling  

     d. 4. – 7- maj – Cyklistprøve 6. årgang  

 Vikingelandsbyen – I sættes på en liste, der sendes til Vikingelandsbyen.  

 

 

Miniplanetarium – sæt gerne flere krydser!  

Tidspunkt Tirsdag d. 31. 
marts  

Onsdag  
d. 1. april 

Torsdag  
d. 2. april 

Fredag  
d. 3. april 

Mandag 
d. 6. april 

Kl. 9.30       

Kl. 10 .30      

Kl. 11.30      

 

 

 

 

mailto:kse@albertslund.dk


 

 


