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Inspirationskatalog

Jord under neglene, maling mellem hænderne, nysgerrighed og
nye vinkler i hverdagen: Når vores børn møder kunst, kultur og
natur i deres hverdag, så vokser de. Vi vokser alle, når vi undres
og undersøger noget, og når vi møder fagpersoner med viden,
passion og nye idéer, som vi bliver inviteret til at afprøve.
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I Gentofte Kommune ønsker vi, at vores børn skal møde kunst, kultur og natur i deres hverdag. Og vi ved, at der er et kæmpe potentiale for både trivsel og læring, når vi går ud af den vante ramme.
Vi tror på, at mødet med det nye rykker den enkelte.
Og vi tror på, at møder med kunst, kultur og natur forandrer os.

Ordrupgaard
Kulturskolerne
Øregaard Museum
Bellevue Teatret
Tranen

Foto: Øregaard Museum

Indhold

Forord

Derfor har vi samlet et inspirationskatalog til alle jer, der deler ambitionen om at give Gentoftes børn de bedste betingelser for et godt
dagtilbuds- og skoleliv. Her får I overblikket – alle de gode tilbud
finder I online.
Rigtig god fornøjelse.
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Naturvejledning for dagtilbud
Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad
Gentofte Genbrugsstation – Affald og Genbrug
Experimentarium
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Vil du vide mere om børns møder
med kunst, kultur og natur?
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KUNST
Xxxxxxxxxxxx

skoletjenesten.dk/ordrupgaard

Ordrupgaard

Ordrupgaard er et statsejet kunstmuseum i grønne omgivelser. Her
kan I komme helt tæt på de franske
impressionisters flimrende øjebliksbilleder eller dykke ned i Hammershøis stille og dragende interiører. I kan
også besøge møbelarkitekten Finn
Juhls hus eller gå på opdagelse i de
forskellige arkitektoniske bygninger.
I parken inviterer værker af førende
samtidskunstnere til leg og refleksion,
alt imens vores skiftende særudstillinger kaster nyt lys på museets
samlinger.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Undervisningen på Ordrupgaard er
dialogbaseret. I planlægningen af
vores forløb tager vi højde for, at eleverne kan have forskellige kompetencer og måder at lære på og tilstræber
at variere forløbene mellem samtaler,
korte oplæg og små øvelser.

Hos os får eleverne mulighed for at
komme tæt på originale værker af
nogle af 1800-tallets største danske
og franske kunstnere, internationalt
anerkendte samtidskunstnere og
arkitekter. De får også en forståelse
af de kunsthistoriske bevægelser og
bliver introduceret til en række forskellige måder at gå til kunsten på.

Vores undervisere er alle studerende
inden for de æstetiske eller kulturhistoriske fag med erfaring i at formidle kunst til børn og unge. Klassen
vil blive mødt af en engageret underviser, der sammen med eleverne vil
åbne op for værkernes mange spændende fortællinger og deres relevans
for nutiden.

Vores mål er, at eleverne går herfra
med gode fælles oplevelser, ny viden
og en oplevelse af, at kunst kan
være både tankevækkende, spændende og sjovt at beskæftige sig med.

Foto: Andreas Omvik

KUNST

Foto: Peter Sørensen/Gentofte Kommune

Vores sted

Foto: Laura Stamer
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skoletjenesten.dk/kulturskolerne

Kulturskolerne er Gentofte Kommunes kraftcenter for børn og unges
udfoldelse inden for kunst og kultur.
Kulturskolerne rummer Dramaskolen, Billedskolen, Forfatterskolen og
Gentofte Musikskole.
Musikskolen tilbyder kompagnonordning i 0. klasser i skoletiden og
rytmikforløb i daginstitutioner.
Kulturskolerne er også hjemsted for
Kulturpakkerne, som er et tilbud til
alle kommunens børn og unge i skoler
og dagtilbud. Der findes Kulturpakker, der foregår i vores flotte hus
på Duntzfelts Alle, og der er Kulturpakker, hvor vi mødes ude af huset.
Kulturpakkerne udbydes og fordeles
hvert forår.

kunst og kunstnere gennem praktiskæstetiske aktiviteter i trygge og
glædesfyldte rum. Vi ønsker at give
børn og unge kunst- og kulturoplevelser, der rykker grænser og åbner nye
perspektiver. I Kulturpakkerne opdager børn og unge, hvad de selv kan, og
hvad de kan skabe i fællesskab.
Musikskolens forløb i daginstitutioner
og i 0. klasserne foregår i henholdsvis
egen daginstitution og folkeskole.
Musikskolens lærere er uddannet til
at varetage musikundervisning i disse
aldersgrupper og arbejder sammen
med medarbejderne i institution/folkeskole om at understøtte elevernes
musikalske kompetencer.

Foto: Peter Sørensen/Gentofte Kommune

Kultur
skolerne
Vores sted

KUNST

KUNST

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Øregaard
Museum
Vores sted
Øregaard Museum er et kunstmuseum, som viser skiftende særudstillinger af dansk og international kunst.
Museets egen samling rummer 200
års dansk kunst fra 1750-1950. Vi
tilbyder Kunstmøder til skoleklasser,
hvor I enten kan fordybe jer i museets
aktuelle særudstilling eller komme
tæt på landstedskulturens samfundsidealer og Danmarks forbindelser til
Dansk Vestindien omkring år 1800.
Huset er nemlig oprindeligt opført i
1806-8 som sommerlandsted til storkøbmanden og skibsrederen Johannes Søbøtker (1777-1854) og hans
familie, som havde tætte forbindelser
til Dansk Vestindien. Før eller efter besøget kan I genopdage naturen som

I Musikskolens forløb bliver børnenes
musikalitet, sanser, motorik, fantasi
og sociale kompetencer udviklet
gennem sange og lege.
Kulturpakkerne understøtter læreplanstemaerne fra ’Den styrkede
pædagogiske læreplan’ og Gentofte
Kommunes børnevision ’Tryghed, Leg
og Læring – Børn forandrer verden’.
Kulturpakkerne understøtter også
Gentoftes skolevision ’Læring uden
grænser’ og arbejder aktivt med
læringsmålene inden for de forskellige
fag og klassetrin.

skoletjenesten.dk/oeregaard-museum

et sanseligt rum i museets landskabelige haveanlæg Øregaardsparken.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?
Øregaard Museums Kunstmøder
er altid en dialogbaseret situation
mellem elever, værker og Øregaard
Museums underviser. Kunsten,
arkitekturen eller naturen i parken
undersøges gennem samtaler og
diskussioner, og der inddrages varierende praktiske øvelser afhængig af
klassetrin. Elevernes egne observationer, idéer og fortolkninger faciliteres
i et læringsrum, der styrker empati,
sansning, analytiske evner og sproglige kompetencer – alt sammen med

billedkunst og/eller kulturhistorie
som omdrejningspunkt.

Hvad kan børn og unge
lære hos os?
På et Kunstmøde lærer eleverne at
forholde sig fokuseret til få værker og
at gå undersøgende og kritisk til et
visuelt udtryk og/eller genstande fra
kulturarven. De lærer også, at kunstbegreber og -værdier ændrer sig over
tid, og de får indblik i, hvordan kunst
i den bestemte periode har været
til nytte i samfundet. F.eks. ved at
udtrykke magtforhold og kønsidealer,
forestillinger om kreativitet og genialitet eller ved at være en æstetisk
værdi i sig selv.

Foto: Ole Haupt

Pakkerne er udviklet af Kulturskolerne i samarbejde med professionelle
kunstnere og formidlere inden for
musik, billedkunst, arkitektur, litteratur, design, dans, drama og naturligvis
i tæt dialog med Gentoftes dagtilbud
og skoler.

Kernen i Kulturpakkerne er at lade
børn og unge møde professionel
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Foto: Lars Knudsen

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Foto: Øregaard Museum
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skoletjenesten.dk/bellevue-teatret

KUNST

KUNST

Bellevue
Teatret
Bellevue Teatret er med sin beliggenhed ud til Øresund et af de smukkest
placerede teatre i Danmark. Men
ikke kun udsigten til vandet er vores
særkende. Vi har også et særligt blik
for børn og unge og et stort ønske
om at give netop dem uforglemmelige kunstneriske oplevelser med i
bagagen.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Vi folder vores aktuelle forestillinger
ud! Med f.eks. huskunstnerordninger,
tegneworkshops, møder med holdet
bag en forestilling, røverhistorier fra
teaterdirektøren selv, aktiviteter på
stranden og meget mere. Alt afhængig af den pågældende forestilling,
naturligvis.

Hos os kommer børn og unge helt tæt
på teatrets mangfoldige udtryk – lige
fra fantasifulde kostumer, lys og lyd
til fortællinger om livets hemmeligheder.

Vores sted
Tranen er Gentofte Kommunes udstillingssted for samtidskunst. Vi
præsenterer nye, unge og eksperimenterende kunstnere på den danske
og internationale samtidskunstscene
i vores flotte rum, hvor ovenlyset
vælter ned fra himlen.

Foto: Robin Skoldborg

Foto: Gentofte Kommune

Vi laver med andre ord børne- og
ungdomsforestillinger i et format, der
kan måle sig med det bedste af det
bedste! Her sættes alle sejl til for at
begejstre, imponere og berøre med
historier, der går lige i hjertekulen.
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Foto: Gentofte Kommune

Tranen
Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Tranen tilbyder dialogbaseret undervisning, der former sig efter den specifikke målgruppe og det alderstrin,
som besøger udstillingen. Det er vigtigt, at eleverne selv kommer i spil og
lufter deres egne indtryk og refleksioner over det, de ser. Ambitionen er, at
eleverne med deres egne forudsætninger skal bearbejde de indtryk, de
har fået, og øge deres analytiske og
æstetiske kompetencer.

Tranens udstillinger fokuserer i 2022
og 2023 på spørgsmål om, hvor vi
befinder os i dag, hvor vi kommer fra,
og hvor vi er på vej hen. For hvad gør
vi, når alt fra økosystemer til teknologi udvikler sig med stadig højere
hastighed og samtiden bliver mere
flygtig og uhåndgribelig? På Tranen
vises værker, der taler lige så meget
til kroppen som til hovedet. I vil
kunne opleve dragende installationer,
virtuelle virkeligheder og billeder i
nytænkende formater, som udfordrer
elevernes forståelse af, hvad kunst
kan være, og som giver mulighed
for at reflektere over tidens store
spørgsmål.

Foto: Tranen/Rolf Nowotny ”Sur pollen”/Gentofte Kommune

Vores sted

skoletjenesten.dk/tranen-rum-samtidskunst
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KULTUR

Garderhøjfortet
Vores sted

Foto: Gentofte Kommune

På Garderhøjfortet møder eleverne
soldaterlivet, som det var på Københavns Befæstning under 1. Verdenskrig. Når de først er gået igennem den
store metalport, står de i omgivelser,
der ser ud, som da soldaterne gjorde
tjeneste på fortet. Garderhøjfortet
er et anderledes læringsrum med
højt til loftet og et væld af muligheder for undervisning – alt sammen
med bevægelse og nysgerrighed
som drivkræfter. Et besøg på fortet
giver eleverne mulighed for at prøve
de interaktive udstillinger og gå på
opdagelse i de autentisk indrettede
rum. Her bliver historien fysisk og
giver eleverne en fornemmelse af, at
de selv er en del af den.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Vi har i alle skoleforløb fokus på, at
eleverne kan udforske fortet, da nysgerrighed og undren er en motivation
for læring. Derudover lægger undervisningen vægt på, at eleverne skal
arbejde sammen for at klare udfordringerne i forløbet.

På Garderhøjfortet udbyder vi undervisningsforløb til en bred vifte af fag
– fra historie og dansk til samfundsfag, matematik og natur/teknik.
Undervisningen på Garderhøjfortet
understøtter læringsmålene for
grundskole og ungdomsuddannelser. Til hvert forløb hører en lærervejledning, der beskriver forløbet,
dets indhold samt eventuelt før- og
efterarbejde.

Med vores undervisning ønsker vi at
vække elevernes interesse og deres
lyst til at lære og blive klogere. Eleverne vil anvende deres viden fra undervisningen på skolen, enten i form af
matematik, kildearbejde eller ved
formulering af taler til vores rollespil.

Fotos: Peter Sørensen/Gentofte Kommune

KULTUR
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skoletjenesten.dk/garderhoejfortet
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skoletjenesten.dk/movie-house

KULTUR

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Film skal ses i biografen – så brug
biografen til at vise film i. En film er
et godt udgangspunkt for læring og
dannelse og skaber både en fælles
kulturforståelse og giver indsigt i
andre kulturer.

Vi tilbyder, at I kan bruge biografen til
visninger af relevante film. Kontakt
os, når I vil give børn og unge en ægte
filmoplevelse.
Find tilbud på filmcentralen.dk/
grundskolen

Mange danske film præsenteres med
et omfattende undervisningsmateriale, der stilles til rådighed af Det
Danske Filminstitut. Her kan man finde inspiration og hente supplerende
undervisningsmateriale om de emner,
filmene behandler.

Vores sted
Gentoftes seks biblioteker kan rigtig
meget. Vi har forskellige læringsrum og tilbyder et hav af forskellige
aktiviteter til skoler og dagtilbud, så
biblioteket kan være en naturlig del af
et børneliv. Samarbejdet med folkebiblioteket er en oplagt mulighed
for at åbne dagtilbud og skole mod
lokalsamfundet og give børn og unge
en oplevelse af biblioteket som både
et lære- og værested. På alle biblioteker kan man få en introduktion, så
børn bliver fortrolige med det lokale
bibliotek.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Fælles for alle aldre er et fokus på litteratur og læselyst. Flere af de forløb,
vi udbyder, kan justeres, så de passer
til jeres læringsforløb og undervisning. Det gælder f.eks. arbejdet med
forfatterskaber og emner i projektarbejdet. Vores tilbud er tænkt som
et supplement og inspiration til den
læring og undervisning, I varetager.

På biblioteket kan vi skabe forbindelse mellem skoletid og fritid. Mellem
den læring, der foregår i dagtilbuddet
og den læring, der sker i hjemmet.
Biblioteket er et sted, der kan inspirere til læsning og til videre arbejde med
det børnene har lavet i dagtilbuddet
eller skolen. Biblioteket er en god
ramme for oplevelser for børn og forældre i fællesskab. Et rum hvor man
kan læse, lege og lytte.

For de mindste børn har vi fokus på
en legende tilgang til læring, der kan
supplere både sprogstimulering i
dagtilbuddene og den faglige og understøttende undervisning i skolerne.
For udskolingen er der større fokus
på projektopgaver og informationssøgning.

Tilmeld dig bibliotekernes nyhedsbrev
for skoler på genbib.dk/skole

Foto: Gentofte Kommune

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Foto: MovieHouse Hellerup

MovieHouse Hellerup er en smukt
placeret biograf på toppen af Experimentarium. Vi er nemme at komme
til med offentlig transport, og i vores
fem flotte sale elsker vi at tage imod
glade og nysgerrige børn. Vi arrangerer gerne besøg og filmvisninger uden
for de normale åbningstider. Alle film
kan vises i biografen.

skoletjenesten.dk/gentofte-bibliotekerne

Gentofte
Bibliotekerne

MovieHouse
Vores sted

KULTUR

Foto: Christoffer Askman Photography
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KULTUR

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte
indgår i et landsdækkende netværk
af folkekirkelige skoletjenester, og de
fleste af vores undervisningstilbud
bliver til i et samarbejde inden for
dette netværk.
Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder
grundskoler i Gentofte tværfaglige
undervisningsprojekter med tilhørende lærervejledning og elevmateriale. Hvert år i juni måned kommer en
årsplan med nye undervisningstilbud
for det kommende skoleår.

skoletjenesten.dk/gentofte-lokalarkiv

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Alle undervisningstilbud er udviklet
med udgangspunkt i Fælles Mål og
bringer kristendomskundskab i spil
med fag som dansk, historie, samfundsfag, naturfag, matematik, billedkunst og musik. Vores undervisningstilbud er gratis, nemme at gå til og
rummer stof til læring og inspiration.
Du kan også deltage i workshops og
få kulturelle oplevelser i samarbejde
med lokale institutioner.

Folkekirkens Skoletjeneste har som
mål at være kundskabsformidlende
og for alle elever, uanset kulturel og
religiøs baggrund. Vi ønsker at skabe
en ramme og et rum, hvor elever frit
kan gå i dialog med lærere og præster
på et ikke-forkyndende grundlag.

Vores sted
Gentofte Lokalarkiv er et arkiv for gentofteborgernes historier – vores fælles
hukommelse. Arkivets læsesal ligger
på 1. sal på Gentofte Hovedbibliotek,
og selve samlingen med arkivalierne
befinder sig i kælderen.
Arkivet indsamler, registrerer, opbevarer og formidler Gentoftes spændende lokalhistorie, som fortæller om
byens udvikling fra en landsby med
gårde, landsteder og kongelige slotte
til en moderne forstadskommune.
Endeligt forholder vi os også aktivt til
nutiden og vores samfund i dag. Som
arkiv har vi et særligt ansvar for at dokumentere og formidle alle facetter i
samfundet, og det er en proces, som
både kræver til- og fravalg.

Ud over undervisningsrelevante projekter, der bringer dannelse i spil, er vi
med til at fremme det lokale samarbejde mellem skole og kirke.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Vores undervisningsaktiviteter
strækker sig fra kildearbejde til leg
og rollespil, men altid med fokus på
historiefaglighed og opmærksomhed
på elevernes læreprocesser. Vi bruger
originale arkivalier, film og fotos i
undervisningen, så eleverne oplever,
at de har adgang til historien, og at de
er en del af den.

Undervisningen gør lokalhistorien
nærværende og gør eleverne bevidste
om, at de selv er med til at skabe den.
Vi arbejder med dialog og flerstemmighed, så eleverne oplever selv
at skulle bidrage som deltagere i et
meningsskabende fællesskab.
Vi lægger desuden vægt på at være
en kreativ samarbejdspartner og et
videnscenter, som lærere kan trække
på i forhold til historisk sparring, eller
hvis der er behov for lokalhistorisk
kildemateriale til undervisningen på
skolen.

Foto: Helle Hentzer

Læs mere på: skole-kirke-gentofte.dk

Foto: Gentofte Kommune

Gentofte
Lokalarkiv

Folkekirkens
Skoletjeneste
Vores sted

KULTUR

Foto: Gentofte Lokalarkiv

skoletjenesten.dk/folkekirkens-skoletjeneste-i-gentofte
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skoletjenesten.dk/gentofte-kino

KULTUR

KULTUR

Gentofte Kino

skoletjenesten.dk/bloom-institute

Foto: Gentofte Kino

Bloom Institute

Vores sted

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Biografen kan bookes til lukkede
filmvisninger, og det er muligt at
kombinere visningerne med et særligt
udviklet skolemateriale. Kontakt os
for at høre mere.

Biografen udvikler og uddanner børn
og unge i almen dansk biografkultur.
Hos os får børn og unge mulighed for
at opleve det særlige fællesskab, som
biografoplevelsen repræsenterer –
eventuelt i kombination med oplæg
om filmens historie.

Vores sted
Bloom Institute er et videnshus for
kunstneriske processer. Vi arbejder
både med et skabende børneunivers
og med efteruddannelse af pædagogisk personale og lærere. Bloom Studio er vores børneunivers, her arbejder vi med at udvikle børn og unges
evne til at stå stærkere i verden, som
dem de er. Det gør vi helt konkret
gennem vores fritidsklub, kunsthold
og på vores weekend- og feriecamps.
Alle tiltag tager udgangspunkt i
kreative og kunstneriske processer,
der styrker børnenes selvværd, deres
fællesskab og deres skaberkraft.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

I Bloom Studio – vores kreative
univers for børn og unge – arbejder
vi aktivt med kunstneriske processer
som middel til at udfolde det enkelte
menneskes fulde potentiale.

Hos Bloom Studio er vi eksperter i at
formidle og facilitere kreative aktiviteter og kunstneriske forløb for børn
og unge. Vi benytter kunstneriske
processer til at gøre børn og unges
idéer til virkelighed og arrangerer
udstillinger, koncerter og kreative
events, som bidrager til et sjovt og
eksperimenterende fællesskab.

Vores kunstneriske aktiviteter og
kreative tilbud bliver altid faciliteret af
professionelle og dedikerede kunstnere, som gennem en legende og
eksperimenterende tilgang giver børn
og unge redskaberne, og ikke mindst
modet, til at skabe deres helt egne
kreative projekter.

I Bloom Academy tilbyder vi efteruddannelse og kurser for undervisere og
pædagogisk personale, som ønsker
konkrete værktøjer til at facilitere
kreative processer. Er du nysgerrig,
er du mere end velkommen til at
kontakte os.
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Fotos: Bloom Institute

Foto: Peter Sørensen/Gentofte Kommune

Foto: Peter Sørensen/Gentofte Kommune

Gentofte Kino blev bygget i 1938
og har karakter af en luksusbiograf i
funkis-stil. Biografen er kendetegnet
ved sin hyggelige stemning, sine
mange smukke gamle detaljer, og ved,
at der altid er gode film på programmet. Biografen har kun én sal og er
derfor forpligtet til kun at vise de
allerbedste film i alle genrer. Salen har
også en scene, hvor mange kunstnere, filmskabere og musikere jævnligt
optræder. Det er spændende gæster,
der kan introducere og perspektivere
de gode filmoplevelser.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?
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naturskolerne.dk

Naturvejledning
for dagtilbud
Vores sted
I Gentofte Kommune har alle dagtilbud mulighed for at booke en aktivitet hos den udkørende naturvejleder.
Der er masser af aktiviteter at vælge
imellem. Fælles for dem alle er, at de
foregår i det fri, følger årstiden og understøtter Den styrkede pædagogiske
læreplan, herunder især temaet natur,
udeliv og science.
Vi faciliterer desuden kommunens Natur- og Miljønetværk, hvor der videreformidles viden, idéer til praksis og
fortløbende initiativer. Det gør vi via
gratis kurser, nyhedsbreve med idéer,
udlån af grej og kursusworkshops
for både børn og voksne. I kan nemt,
uforpligtende og gratis blive en del
af netværket ved at skrive en mail til
naturvejlederen på lvkh@gentofte.dk.

NATUR

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Naturvejlederen møder jer i jeres nærmiljø og går undersøgende og legende til værks i naturen sammen med
børnene. Vi knytter konkrete ord,
bevægelser og oplevelser til abstrakte
processer i naturen. Måske skal vi fange rejer med net, undersøge dyrenes
vinterstrategier i skoven eller arbejde
med kreative processer blandt engens
sommerfugle og blomster.

Med naturvejledningen i Gentofte
søger vi at skabe forståelse og tilknytning til naturen. Barnet øver sig i at
begå sig i naturen, og i at være nysgerrig på miljø, bæredygtig adfærd, science, sundhed og naturkultur. Vi tilbyder
et bredt udvalg af aktiviteter under
ovenstående emner, og har I særlige
ønsker, er I også velkomne til at tage
kontakt og høre om muligheden for
at udvikle et specifikt aktivitetsforløb,
der dækker jeres behov.

Fotos: Cecilie Meyer

Naturvejlederen i Gentofte Kommune
er desuden fagligt tilknyttet Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad, der
laver aktiviteter for skoleklasser.

Fotos: Liv Hansen
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Hvad kendetegner
undervisningen hos os?
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Genbrugsstationen
Affald og Genbrug

Naturskolerne i Rude
Skov og Raadvad
Vores sted
Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad ligger midt i noget af den mest
spændende natur i Gentofte, LyngbyTaarbæk og Rudersdal Kommune.
Fra naturskolen i Raadvad er der
adgang til undervisningsaktiviteter i
Dyrehaven, ved Mølleåen og Jægersborg Hegn. Fra Rude Skov Naturskole
kan I opleve et varieret landskab med
skov og sø og adgang til det historiske
værksted og skovløberhus, Grevemosehus. Vi formidler også livet i havet
fra lokaler på Taarbæk Skole med
adgang til Øresund.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Vores sted
Et besøg på Gentofte Genbrugsstation
er undervisning i autentiske rammer.
Elever og børnehavebørn besøger
først og fremmest en livlig arbejdsplads, hvor de bliver vist rundt af
pladsmedarbejdere i orange tøj,
ser store maskiner og kigger i containerne. Her ser de alle de ting, der bliver
smidt ud, og som vi sender videre til
genanvendelse, forbrænding eller deponi. I vores bygning til farligt affald og
elektronik bliver det ekstra spændende, når pladsmedarbejderne forklarer,
hvorfor der er blå tønder med dødningehoveder, ild og døde fisk på.

Hos Naturskolerne styrkes børnenes
naturfaglige dannelse og kompetencer gennem direkte og praksisnære
aktiviteter, som sjældent kan gennemføres på den enkelte skole. Eleverne oplever, at deres naturfaglige
viden og færdigheder sættes i spil
gennem virkelighedsnære aktiviteter
med velfungerende, moderne udstyr,
kvalitetssikrede data og en tværfaglig,
holistisk tilgang. Naturfag skal også
læres i naturen.

På genbrugsstationen har vi også et
undervisningslokale, hvor eleverne

Foto: Klaus Brodersen

Foto: Camilla Bruun Mancher

Hos Naturskolerne gør vi os umage
for at koble teori med faglige oplevelser. I vores naturfaglige læringsaktiviteter oplever eleverne en naturfaglig
og undersøgende praksis med en

tydelig rød tråd fra spørgsmål, hypotese, feltarbejde og evt. laboratorium
til databehandling, konklusion og
perspektivering i autentiske miljøer
med fagkompetente naturvejledere
og virkelighedsnære data og resultater. I de praktiske fag som f.eks.
madkundskab samt håndværk og
design er der fokus på at koble det
kulturhistoriske og naturfaglige med
det praktisk håndværksmæssige. Jo
mindre børnene er, jo mere fokus er
der på den legende og sanselige tilgang. Den faglige dialog med eleverne
er central, og den kobles til elevernes
egen erfaringsverden. De praktiske
aktiviteter foregår i samarbejde med
læreren, der dels indgår i undervisningen på naturskolen ved f.eks. at stå
på et værksted, og dels bygger bro til
undervisningen hjemme på skolen.

20 INSPIRATION 2022

skoletjenesten.dk/gentofte-genbrugsstation-affald-og-genbrug

sammen med en formidler dykker
ned i affaldets verden: Hvad er affald
og hvad kan det blive til? Hvordan kan
makreldåser, plastbøtter og gårsdagens avis blive til nye ressourcer, når
de genanvendes? Og hvorfor er det så
vigtigt, at vi genbruger og passer på
vores ting?

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?
I undervisningen tilgodeser vi forskellige læringsstile og har fokus på dialog
og aktiv inddragelse af eleverne, f.eks.
når vi affaldssorterer eller undersøger,
hvordan ressourcer og forbrug hænger sammen. Vi mener, at den bedste
ramme for læring skabes, når eleverne
selv er aktive og nysgerrige.

Hvad kan børn og unge
lære hos os?
Vi kobler undervisningen til elevernes
hverdag og erfaringer, og vores ønske
er at give børn og unge konkrete
redskaber, så de selv kan være med til
at handle og gøre en forskel med selv
små ændringer.
Vi har stor erfaring med af formidle til
børn med særlige behov og tilpasser
gerne forløbene individuelt, så de passer bedst muligt til eleverne. Hvis I har
en god idé til et samarbejdsprojekt
eller spørgsmål om vores undervisningsforløb og -praksisser, er I altid
velkomne til at kontakte os.

Fotos: Peter Sørensen/Gentofte Kommune
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Experimentarium
Foto: Emilie Schultz-Knudsen

Vores sted
Experimentarium er hele Danmarks
science center. Vi har været tankevækkende siden 1991 og udforsket
verden gennem naturvidenskab og
teknologi sammen med millioner af
børn og voksne.

Hvad kan børn og unge
lære hos os?

Experimentarium elsker at hjælpe
lærerne med at formidle den naturvidenskabelige og teknologiske verden
for eleverne. Vi har en undersøgende
tilgang til læring, hvor eleverne skal
være aktive deltagere. Vi har et stort
fokus på det praktiske arbejde, hvor
eleverne bliver udfordret i at tænke
kreativt, innovativt og stille undrende
spørgsmål.

Experimentarium ønsker at fremme
og understøtte udviklingen af elevernes kompetencer inden for naturfagene og teknologiforståelse.
Eleverne skal gennem aktiv deltagelse
i udstillingerne, skoleværksteder og
andre tilbud, udforske og undersøge
vanskeligt tilgængelige fænomener
og begreber inden for naturvidenskabens og teknologiens område.

Alle værksteder varetages af en
formidlingsmedarbejder, der hjælper
med at forstå det faglige og facilitere
den undersøgende tilgang.

Udskolingen i
Byens Hus

Vil du vide mere om børns møder med kunst, kultur
og natur?

Alle Gentoftes skoleelever kommer
forbi Udskolingen i Byens Hus i løbet
af deres tid i udskolingen. Eleverne
klædes på til at navigere i en digital
fremtid, indgå i innovative processer
og arbejde undersøgende, designtænkende og skabende i deres tilgang
til virkelighedsnære problemstillinger.

Du er altid velkommen til at henvende dig med feedback, ideer eller spørgsmål om Børnekulturpuljen og børns møder med kunst, kultur og natur.

Mød os på:
udskolingenibyenshus.aula.dk

Vores store udstillingsområde har
forskellige temaer, og derfor kan man
vælge et bestemt fagligt fokus under
besøget eller snuse lidt til det hele.
Alle værksteder har et bestemt fagligt
fokus, med udgangspunkt i Fælles
Mål.

Kontakt

lent
Børnekulturkonsu
msen
Sasja Brovall Villu
sbvi@gentofte.dk

Foto: David Trood

Foto: David Trood

Vi tror på, at viden og nysgerrighed
spirer bedst, hvis gæsterne selv har
en finger med i spillet. Derfor må alt
røres på Experimentarium, og derfor
går læring og leg altid hånd i hånd på
en undersøgende måde. På den måde
gør vi det komplekse forståeligt og
vores gæster en anelse klogere på
verden omkring dem.

Hvad kendetegner
undervisningen hos os?
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