
EN KASSE MED SKOLEHISTORIE

I anledning af jubilæet Skole i 200 år kan skoler fra august 2014 
låne inspirationskasser fra samtlige Centre for Undervisningsmidler 
i hele landet.

Kasserne vil indeholde alt fra gamle dragter, tavler, grifler, blæk, 
anskuelsestavler, skrivebøger, gamle skolebøger, kuglerammer, 
forslag til frikvarterslege, gamle skolesange etc.

Derudover vil der blive lavet en udførlig lærervejledning, med 
forslag til supplerende materialer og andre gode ideer til 
undervisningsforløb om skolen i 200 år.

På baggrund af støtte fra Kulturstyrelsen og Nationalt Videncenter 
for Historie- og Kulturarvsformidling, University College Lillebælt 
vil mange skoler kunne få glæde af kasserne. Hvert Center for 
Undervisningsmidler vil blive tilbudt op til 8 inspirationskasser til 
udlån.

En del af materialet stammer fra et nedlagt skolemuseum i 
Aalborg, der rummer en sand skatkiste af skoleminder. Disse 
genstande vil blive fordelt i samtlige inspirationskasser.

BRUG KASSERNE – FÅ INSPIRATION

Kasserne er tænkt som basiskasser, og der opfordres til, at man på 
de enkelte Centre for Undervisningsmidler eller på skolerne tager 
kontakt med det lokale skolemuseum eller finder gamle skoleting i 
skolens kælder – dyr i sprit, udstoppede fugle, gamle skrivepulte 
mv. – som kan supplere kasserne.

Målgruppen er primært elever på mellemtrinnet, men dele af 
kasserne vil også være relevant for de øvrige klassetrin. Kasserne 
kan bruges i forskellige sammenhænge: en temauge, i fagene 
dansk, historie, matematik, sang og musik eller idræt og i 
tværfaglige forløb .

Kasserne kan også bruges som en optakt til at benytte tilbud 
uden for skolen. F.eks. et samarbejde med ældresagen eller en 
lokalhistorisk forening, eller et besøg på et nærlæggende museum. 

Kasserne er et godt afsæt for at arbejde med skolens historie 
i løbet af jubilæumsåret 2014. På www.skole200.dk vil man 
også kunne hente mere information om de øvrige aktiviteter, som 
tilbydes over hele landet.



KONTAKT

Inspirationskasserne produceres med støtte fra Kulturstyrelsen 
og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling/
University College Lillebælt. Kasserne produceres i samarbejde 
mellem University College Syddanmark og University College 
Lillebælt.

Kontakt og information 
om kasserne:

Birgitte Boelt

UC Syddanmark, CFU

Mail: bboe@ucsyd.dk

Tlf.  72 66 59 30

Om jubilæet:

Sekretariatet for Skole i 200 år

Mail: skole200@edu.au.dk

www.skole200.dk 
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