Mit Østfyn
Et forpligtende samarbejde mellem Østfyns Museer og folkeskolerne i Nyborg og Kerteminde
Kommune.
Målgruppe: Alle elever i 3.-6. klasser

Formål:




At udnytte kulturarven som en integreret del af undervisningen, således elevernes kendskab
til kulturarv og historie på hjemegnen styrkes.
At understøtte elevernes læring i mødet med historiske bygninger, objekter og fagpersoner
inden for historie, arkæol ogi og kunsthistorie.
At levendegøre fagene gennem de historiske rammer og objekter og den rumlighed og
sanselighed der her er mulighed for.

En forpligtende aftale:




Museerne stiller en museumsformidler gratis til rådighed for skolerne i ca. 2 timer
Kerteminde og Nyborg Kommuner har bevilget penge til busser til alle skoler afhængigt af
behovet for dette
Skolerne forpligter sig til at alle 3.-6.-klasser gennemfører 1 forløb årligt

Forberedelse:



Book forløbet så tidligt som muligt. Helst før/ved skoleårets begyndelse. Deadline: 1.
september
Forløbene kan gennemføres på hverdage året rundt.



Alle forløb indeholder et undervisningsmateriale, og det er en forudsætning for et godt
forløb, at der er forberedelse i klassen før og efter besøget på museet.



Beskrivelser og materialer til forløb kan findes på museets hjemmeside:
www.ostfynsmuseer.dk/undervisning/mit-oestfyn/

Booking af forløb:


3. klasser: Johannes Larsen Museet. Booking på tlf. 51 29 87 40 / bkj@ostfynsmuseer.dk




4. klasser: Vikingemuseet Ladby. Booking på tlf. 23 96 35 25 / lef@ostfynsmuseer.dk
5. klasser: Nyborg Slot. Booking på tlf. 61 38 79 30 / nin@ostfynsmuseer.dk




6. klasser i Nyborg: Borgmestergården. Booking på tlf. 61 38 79 30 / nin@ostfynsmuseer.dk
6. klasser i Kerteminde: Farvergården. Booking på tlf. 24 29 87 43 / hekl@ostfynsmuseer.dk

Transport:
For at understøtte samarbejdet, har kommunerne bevilget penge til enten offentlig transport eller
én rekvireret bus pr. klasse. Skolen skal selv booke bus. Der er bevilget penge til de klasser, hvor
museum og skole ligger for langt fra hinanden til, at klasserne kan transportere sig til fods eller med
cykel. Kontakt kommunen, hvis der er tvivl eller spørgsmål .

