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TRAPPEN til skoleåret 2019-2020 

Årgang Tema Varighed per klasse/ i 
alt  

Sidetal for 
informationer 

0/1  Musik 
 

1 lektion per uge  

2. Luk historien op 
 

3 lektioner   

3. Bevægelige 
Skraldemobiler 
 

4 timer  

4. Drama  
 

3-4 lektioner  

5. Hver dag er en kamp 
 

4 timer   

6. Elevbyråd  
 

Forløb hen over skoleåret   

7. Vestvold  
 

Ca. 3 lektioner + transport  

8. Minecraft DAC 
 

3 lektioner + transport   

 

Hvem deltager:  

Brøndagerskolen 

Egelundskolen  

Herstedlund skole 

Herstedvester skole 

Herstedøster skole 

Albertslund Lilleskole 

 



Intro og baggrund  

Alle skoleelever i Albertslund får med den kommunale Kulturtrappe et kulturtilbud, 

som er planlagt netop til deres årgang.  

Kulturtrappens indhold er planlagt af en PLC’er fra hver skole, en kulturkonsulent og 

børnekulturkonsulent fra kommunen.  

Alle aftaler er godkendt af skolernes ledelser og efterfølgende lagt ind på skolernes 

oversigt i AULA. På den måde kan I, alle lærere og pædagoger, altid slå op og finde 

nødvendig information.  

Vi startede Kulturtrappen i 2017, hvor den blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 

og vi modtager et årligt beløb til at få den gennemført. Hertil kommer de 

kommunale kulturinstitutioner, som også byder ind med aktiviteter, som de er 

ansvarlige for med fx deres Skoletjeneste.  

 

Er alle med i Kulturtrappen?  

Ja, det er alle. Der er planlagt aktiviteter for alle årgange og alle klasser. Indhold og 

tidspunkter er beskrevet i dette katalog. Den tid der er planlagt er fra to-tre 

lektioner og op til en skoledag per skoleår for en klasse.  

Hver årgang på alle skoler får en flyer tilsendt elektronisk og i trykt form i august,  - 

flyeren er målrettet årgangen.  

Husk at få skrevet datoer og indhold ind i klassens og lærernes årsplan.  

 

Praktiske informationer 

Kulturtrappen er selvkørende, hvilket betyder, at alle ude på skolerne selv sørger for 

at modtage gæsten, cykle/rejse til det aftalte sted og være klar til aktiviteten.  

Til alle aktiviteter hører en beskrivelse af forberedelse, gennemførsel og 

ideer/inspiration til at følge aktiviteten op og naturligvis er alle aktiviteter relevante i 

forhold til de mange fags fælles mål.  

Det er lærernes opgave  at være omkring eleverne, mens den professionelle gæst 

løser opgaven med indholdet. Det er altså vigtigt, at læreren er til stede under hele 

aktiviteten, da gæsten jo ikke kender eleverne.  



Vi betaler for aktiviteterne, så afbud skal helst ikke forekomme. Skulle det være 

nødvendigt at flytte en aktivitet, skal skolens ledelse og børnekulturkonsulenten 

kontaktes. Det er ikke sikkert at aktiviteten kan flyttes!   

 

Meld tilbage med  

Vi, der planlægger og formidler, skal bruge lærernavne og kontaktadresser evt. 

telefonnummer.  

Skulle vi sende ekstra materiale, information, ændringer m.m., så har vi brug for et 

par navne per klasse.  

Hvis I mener, at I har vigtige informationer vedr. elevgruppe, lokaleforhold m.m. til 

os planlæggere og til de professionelle aktører, så send det endelig til Kirsten. Hun 

vil så sørge for at relevant information bringes videre.  

Skriv tilbage til Kirsten Schneider/ kse@albertslund.dk:   

 

Klasse ______ fra skole ___________deltager følgende lærere:  

 

Navn__________________ mail _________________________telefon________ 

Navn__________________ mail _________________________telefon________ 

 

 

Praksis 

Gæsten møder altid op på skolens kontor, når aktiviteten foregår på skolen.  

Besøger I et museum eller lign. vil besøgsstedet tage imod jer. I fortæller, hvem I er 

og at I deltager i Kulturtrappen i Albertslund.  

Sørg for, at alle andre hverdagsting er afsluttet, så aktiviteten kan gå i gang med det 

samme.  
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0.og 1. årgang   Musikskole i samarbejde med folkeskolen 

 

Musikskolens musikpædagoger underviser klasser i musik  

I januar møder alle elever i 0. klasse en musikpædagog, som følger dem op i 1. klasse en lektion 

om ugen. Undervisningen slutter i december.  

Eleverne bliver undervist i musikkens byggestene og lærer om toner og rytmer.  

Musikskolen benytter Music Mind Games som grundlag.  

Derudover lærer de gode sange og bevægelser, som understreger teksterne.  

Forskellige bevægelsesaktiviteter med musikken som udgangspunkt, danse og klasselege.  

Alle elever fra 0. – 2. klasse deltager i årets Børnekoncert i Musikteatret.  

Musikskolen planlægger koncerten og inviterer alle til at være aktive i koncertforløbet.  

                         Koncerten ligger fredag d. 1. november kl. 9.00 og 10.15. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men ønsker fx om tidspunkt sendes til kse@albertslund.dk 

Forberedelse: Alle klasser skal have et ledigt musiklokale til undervisningen.  

Sørg for at informere forældrene om denne ekstra undervisning.  

Praksis: lærere og pædagoger følger eleverne til undervisningen, deltager og                   

understøtter sammen med eleverne.  

Opfølgning: Alle sange og aktiviteter kan efterfølgende anvendes i klassen. Husk at bede om 

materiale til efterfølgende brug.  

 

 

 

 

 

 

 

Musiknetværket planlægger SANG I CENTRET to gange om året. 

I foråret inviteres indskolingen til at deltage og tilmelding sker til skolens musik- 

netværkslærer. Materiale til både Børnekoncert og Fællessang i Centret anvendes 

på skolen til morgensang og musiktimerne.  

I uge 37 – Vestegnenes Kulturuge – er der Sang i Centret for mellemtrinnet. 
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2. årgang                                                                             Luk historien op                        

 

Luk børnenes historier op og gør plads til den gode historie!  

Vi skal give den gode historie plads ved at tale om det vi ser og skabe fantasifulde universer 

inspireret af børnenes yndlingsfortællinger. Klasserne får besøg af Anna og Marie.  

Forberedelse 

Lad hver enkelt barn fortælle om deres yndlingsbog eller yndlingsgenre og lad dem eventuelt 

tegne et udsnit, en karakter (eller flere) eller andet fra fortællingen. 

Der skal samles ind til universerne, så inden Anna & Marie kommer på besøg, må alle børn og 

voksne gerne tømme huset for genbrugsmaterieler, der kan bruges til skabelsen. Det kunne f.eks. 

være kapsler, skruelåg, vinpropper, magasiner, gammel småt legetøj osv. 

Praksis 

Anna & Marie kommer på besøg i klassen i tre lektioner, hvor de først vil introducere 

formidlingsmetoden Visuel Thinking Strategies ved at lade børnene tale om det de ser på udvalgte 

billeder. Derefter skal børnene skabe deres helt eget univers inspireret af deres yndlingsbog, genre 

eller historie af genbrugsmaterialer. 

Efterfølgende 

I dagene efter Anna & Maries besøg kan børnene i små grupper eller i plenum fortælle hinanden 

om deres universer. Som sideaktivitet kan børnene med fokus på deres universer, lave deres egen 

bog hvor de tegner og skriver på foldet papir. 

At arbejde med hjemmelavede universer kan desuden medtænkes i ethvert emne eller tema som 

klassen måtte arbejde med og giver god mulighed for fordybelse og bearbejdning. 

Kasserne kan efterfølgende udstilles på skolens bibliotek til inspiration.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

info@muserum.dk; www.muserum.dk; Facebook: Muserum; 

Facebook: VTSdanmark;Facebook: SpektakulaRUM 
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3. årgang                                                                    Skraldemobiler 

 

Vi tager afsæt i Verdensmålene og skaber mobiler ud af skrald til at udstille, hvor de 

nu kan finde plads.   

 

 

 

 

Forberedelse 

Tal om verdensmålene og dermed begrundelse for genbrug.  

Hvad er og kan en mobile?  

Hvilke materialer er anvendelige og hvor findes de? Aftal at 

indsamle det, der skal karakterisere netop jeres mobiler.  

Planlæg en tur rundt i byen for at se på kunst – Kæmperne i 

… og Hyldespjældet. 

Tal om geometriske figurer og praktisk viden om fx 

vægtstangsprincipper.  

 

Praksis 

Klassen mødes med Billedskolelærere i de nye lokaler på biblioteket i samme 

bygning som Biblioteket.  

Efterfølgende 

Besøg den nye udstilling i Albertslund med klassernes mobiler 

Besøg Herupmuseet i Rødovre 

Giv inspirationen videre til byens borgere og daginstitutionerne – de skal også kunne 

opleve jeres mobiler. 
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4. årgang                Aktiv lytning til musik/Giv dine indtryk udtryk 

 

Denne workshop inspirerer til at åbne sanserne, give slip og give udtryk for hvad der 

rører sig i dig. Vi kommer til at lytte til flot musik, hvor vi taler om hvad det sætter i 

gang hos dig. Sammen improviserer vi et optrin frem som vises for de andre i 

gruppen. 

Giv dine indtryk udtryk: 

Hvad drømmer du om? Hvad gør dig glad, ked af det, stærk, svag…? Hvordan ser det 

ud, hvis du vil vise det? Vi afprøver en masse øvelser, som sætter gang i fantasien og 

giver dig mod til at udvide dine udtryk med dans, bevægelse, mime, musik, ord eller 

skøre lyde. Vi leger, afprøver, siger ”ja” til gode ideer, samarbejder og opdager 

forhåbentlig glæden og styrken ved at være kreative! 

Forberedelse: 

Lav en skriveøvelse inden forløbet, så vi har en idebank at improvisere små optrin ud 

fra. Skriv videre på: Jeg bliver glad når…..(trist/energisk/føler mig alene…) 

                                    Det føles som……… 

                                    Så vil jeg helst……. 

                                    Det er ………… 

Vi ser på modsætningerne: Alene- Sammen med. Tag noterne med! Så vælger vi 

sammen nogle af ideerne ud, I kan arbejde videre med i grupper. Vi ser hinandens 

spændende forslag og bakker op om hinanden. Det vi ikke når, må I jo bare 

fortsætte med… 

Praksis: 

Kirsten Schjødt kommer på skolen og gennemfører forløbet. Vælg et lokale, 

eventuelt musiklokalet, hvor der er mulighed for at afspille musik på cd og via 

IPhone over en forstærker. Der skal være god plads på gulvet (ikke for mange 

møbler!) da vi kommer til at bevæge os en hel masse 

 

 

 



5. årgang                                                             Hver dag en kamp 

Dette forløb er fiktion men med et 

videnskabeligt afsæt. Ikke langt fra Albertslund, 

Snubbekorsgård, har arkæologer udgravet 

genstande, der underbygger fortællingen om 

Vikingelivet – dets kampe, hverdag, børn, 

voksne og fyldt med ærefyldt respekt for 

hinanden. Det var både barskt men også fyldt 

med Vikingeretfærdighed.   

På Kroppedal Museum vil eleverne få en anderledes oplevelse af at være viking, for 

’Hver dag er en kamp.  

 

 

Forberedelse  

Se først animationsfilmen om vikingefamilien, der består af Erik, Astrid, Sif og 

Halfdan. Her hører de om helt almindelige vikingefamiliers hverdagsliv – der både er 

barsk og nådesløs.  de krigeriske vikinger, der tager på togt. 

I håndværk og Designtimer kan eleverne lave deres egne 

våben - sværd og skjolde.  

Praksis 

Eleverne cykler tilbage i tiden til Kroppedal Museum 

medbringende egne hjemmelavede våben og så skal de lære 

at slås og være viking med god forståelse af respekt, plan for 

kampe, at forstå det ærefulde i at deltage i kampen.   

Efterfølgende 

Brug legens rammer om respektforståelse tilbage på skolen. Følg evt. op med at 

besøge udstillingen på Kroppedal Museum, Nationalmuseet (Download ”Vinkler på 

Vikingetiden”) og en tur til Trelleborg.  

Begreber som holmgang og blodfight kan genfindes i en del litteratur.  

 

PS.  

Gravpladsen, som danner grundlag for udstillingen på museet,  er en af de største vikingegravpladser fra 

tidlig vikingetid, og fortæller at vikinger boede på Vestegnen omkring 800 e.Kr. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9l9rsgfXhAhU0xMQBHTbFAuMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.dk/LocationPhotoDirectLink-g2555852-d4266819-i201047493-Lejre_Land_of_Legends-Lejre_Lejre_Municipality_South_Zealand_Zealand.html&psig=AOvVaw0uKPkAb1s7GWOfhM0bhVSq&ust=1556617353093437


6. årgang                                                                             Elevbyråd  

 

Formålet er elevbyrådsarbejdet er, at eleverne lærer om demokrati både med 

udgangspunkt i almen viden men også i høj grad gennem en praktisk forståelse af, 

hvordan det repræsentative demokrati fungerer i en kommune som Albertslund.    

  

Planen for årets aktiviteter ser overordnet således ud  
  

1. Periode (august – november) Viden om demokrati og øvelser i refleksion  
I denne første periode arbejder lærerne i deres egne klasser som en forberedelse til det efterfølgende 

med to forløb:   

Forslag:   I uge 38 turboforløb om Demokrati    

                 I uge 40 refleksionsøvelser.  

Til begge forløb kan lærerteamet finde materiale i det udleverede katalog ”Børn og Medborgerskab”    

  

2. Periode (november – januar) Tema, repræsentanter og forslag.  

Årets tema præsenteres i KB-salen på rådhuset. Der vil være fire præsentationer.  

Find tidspunkterne i skemaet.  

Hver skole får herefter besøg af Kirsten Schneider. Hun vil komme ind i klasserne og arbejde med at få 

opstillet gode ideer og forslag til det videre arbejde. Hun vil også gennemgå forståelsen af Det 

repræsentative demokrati for årgangen.  Lav aftale med Kirsten – I ønsker tidspunkterne.  

Skolerne vælger herefter repræsentanter til det videre arbejde.    

Repræsentanterne mødes fire gange på rådhuset med Kirsten. Her arbejder de med skolernes forslag.  

Alle skoler ( EG, HL, HV, HØ og LS) deltager med 5 elever    

Der fremsættes i alt fem forslag: 1 forslag fra hver skole.    

I disse arbejdende udvalg færdiggøres forslag til elevbyrådsmødet, og på skolen skal de også formidle 

forløbet, så alle kan følge med.   

Præsentationerne og modeller klargøres af udvalgene til elevbyrådsmødet  - der kan blive tale om 

ekstramøder for at være sikker på, at alle elever føler sig sikre på opgaven i KB-salen.  

  

  

3. Periode (februar) Forslag fremsættes og forberedes.   

Refleksionsarbejdet sættes i gang blandt hele elevgruppen op til elevbyrådsdagen. Skolernes lærerteam 

bruger tid til at genopfriske, hvordan refleksioner kan indgå som en del af elevbyrådsmødet.   

Reflektorer vælges til elevbyrådsmødet, som får en adresse, de skriver til under mødet.  

Elevbyrådet gennemføres i KB-salen med publikummer i biografen og KB-salen.   



Alle modtager en plan for elevbyrådsdagen, som indeholder mødetider, placering,  stemmefordeling og 

generel plan for dagen.   

  

4. Periode (marts – juni) Virkeliggørelse af vedtaget forslag.   

• Eleverne indkaldes til møde med konsulent og fagekspert på det vedtagne område.   

• Der tegnes og regnes på forslaget.   

• Godkendelser indhentes  

• Ekspert til at virkeliggøre beslutningen findes og projektet går i gang.  

• Sidste uge før sommerferien indvies det vedtagne ved fx borgmesteren.   

  
Vi skal arbejde med verdensmålene i det kommende elevbyrådsarbejde. 

  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. årgang                                    Oplevelsescenter Vestvold 
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Vi planlægger at tage 7. klasserne ud i Oplevelsescentret Vestvolden inkl 

Ejbybunkeren og aftaler med dem, hvilke historiske aktiviteter 7. årgang kan få mest 

ud af.  

 

Aftale indgås snarest for perioden  

forslag: oktober – november  

Eller marts – april.  

 

 

 

Jyllingevej 303 2610 Rødovre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. årgang                                                          Jagten på fællesskabet 



  
”Jagten på Fællesskabet” er et undervisningsforløb 

der foregår i computerspillet Minecraft. Eleverne skal 

gennem et særligt udviklet koncept spille sig igennem 

en række problemstillinger, som sætter fokus på 

demokratiske processer og fællesskab i almene 

boligområder og i Danmark som helhed.  

Denne aktivitet foregår på Dansk Arkitekturcenter, 

så I skal cykle til stationen og bruge skolens rejsekort 

Udfordringen  
Missionen er klar – fællesskabet har trange kår, og det er elevernes opgave at skabe plads til det. 

Eleverne præsenteres for et oplæg om hvordan vi bor sammen i Danmark, suppleret med et udvalg af 

autentiske internationale og nationale cases med mange forskellige løsninger, der relaterer sig til livet 

mellem husene og det fællesskab, der opstår her.  

Denne viden udfordres af en underviser fra Dansk Arkitektur Center. Eleverne bliver digitale 

beboerbestyrelser, der skal navigere rundt i boligområdet Lykkeparken i Minecraft Education Edition. Her 

skal de tage stilling til en række problemstillinger, som er centrale for måden, hvorpå vi bor sammen i 

Danmark. Undervejs reflekterer klassen i fællesskab over udfordringer og løsninger. Spillet leder frem til, at 

eleverne skal præsentere deres bud på endelige løsninger, der tilgodeser fællesskabet. Spørgsmålet er, om  

 

Forberedelse https://dac.dk/jagten-paa-faellesskabet/  Brug dette link til jeres forberedelse 

 

Praksis: Eleverne arbejder med hele forløbet  på DAC , hvor de opdeles på forhånd i 

mindre grupper.  

Efterfølgende. Brug gerne materiale igen.  

 

 

 

Materialet er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med BL – Danmarks 

Almene Boliger 
 

0.- 1. årgang                                                 MUSIK  skema 

Undervisningen foregår på skolerne i musiklokaler. 

https://dac.dk/jagten-paa-faellesskabet/
https://dac.dk/jagten-paa-faellesskabet/


Efterår 2019  

Skole  Lærer  Tidspunkt  

Egelundskolen Maria Gaisor Tirsdag kl. 10.00 – 10.45 
Tirsdag kl. 10.45 -  11.30  

Herstedlund skole  Maria Gaisor  Onsdag kl. 8.45 – 9.30  

 Rikke Konoy  Tirsdag kl. 8.10 – 9.40  

Herstedvester skole Bente Hartelius Mandag kl. 10.00 – 10.45 

  Mandag kl. 10.50 – 11.35  

 Anne Dorte Laub Busk Onsdag kl. 10.15 – 11.00 

  Onsdag kl. 11.05 – 11.55 

Herstedøster skole  Lukas Høimark & Theodor Práem Tirsdag kl. 10.45 – 11.30  

 Kirsten Schneider Onsdag kl. 8.55 – 9.40 

  Onsdag kl. 10.00 – 10.45 

Albertslund Lilleskole Lukas Høimark & Theodor Práem Tirsdag kl. ??  

 

 

Forår 2020  - efterårsskemaet tilpasses forårsperioden i musiknetværket.  

Tid og lærere plejer at være de samme, men der kan ske ændringer, så kontakt 

musiknetværkslæreren i forbindelse med Børnekoncerten.  

Skole  Lærer  Tidspunkt  

Egelundskolen      

   

Herstedlund skole    

   

   

Herstedøster skole    

   

 Kirsten Schneider Onsdag kl. 8.55 – 9.40 

  Onsdag kl. 10.00 – 10.45 

Albertslund Lilleskole    

 

 

Børnekoncerten: 1. november kl. 9.00 og igen kl. 10.15  

Sang i Centret for indskoling – forventes fredag i start af juni. 

 

2. årgang                                                                    Luk historien op 

 



 

Skole  Dato  Tidspunkt  Klasse  

Herstedøster Ugerne 2,3 og 4 Kl. 8.30  – 11.30  2.d 

  - 2.e 

  - 2.f 

  - 2.g 

Herstedvester skole  - 2.v 

  - 2.x 

  - 2.y 

  - 2.z 

Egelundskolen   - 2.a 

  - 2.b 

Herstedlund skole  - 2.x 

  - 2.y 

  - 2.z 

Albertslund Lilleskole  - 2. årgang 

Brøndagerskole  - Gruppe  

 

Besøg Muserums Facebook og få et ekstra indtryk af projektets og dets udbredelse.  

Specialgruppernes elever er meget velkomne til at følges med klasser fra egen skole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. årgang                                             SKRALDEMOBILER  skema 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwislJih84jiAhVrzqYKHaQDBxcQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/muserum&psig=AOvVaw2SD1RqWSx0wqPESMAXvSWm&ust=1557300668648831


Undervisningen foregår på Billedskolen, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund.  
 

Skole  Dato  Tidspunkt  Klasse  

Egelundskolen Onsdag d. 21. august Kl. 8.30 – 12.30  3. a 

 Torsdag d. 22. august - 3. b 

Herstedlund skole Mandag d. 26. august - 3.x 

 Tirsdag d. 27. august - 3.y 

 Onsdag d. 28. august - 3.z 

Herstedvester skole Torsdag d. 29. august - 3.v 

 Mandag d. 2. september - 3.x 

 Tirsdag d. 3. september - 3.y 

 Onsdag d. 4. september - 3.z 

Herstedøster skole Torsdag d. 5. september - 3.d 

 Mandag d. 9. september - 3.e 

 Tirsdag d. 10. september - 3.f 

 Onsdag d. 11. september - 3.g 

Albertslund Lilleskole Torsdag d. 12. september  - 3. årgang  

Brøndagerskolen  Mandag d. 16. september  - Gruppe 

 

Specialgruppernes elever er meget velkomne til at følges med klasser fra egen skole.  

Lav en lokal aftale og meld tilbage til kse@albertslund.dk , hvis klassen udvides med 

elever fra specialklasser + ekstra lærere/pædagoger.  

 

I skal cykle til Billedskolen, medbringe madpakke og vand.  

Fra Billedskolen deltager to lærere fra Billedskolen, som tager sig af forløbet. 

Klassens lærere og pædagoger er omkring børnene.  

 

I kan blive bedt om at medbringe forskellige genbrugsting, så husk at sende 

kontaktoplysninger, så I kan få de sidste beskeder.  

 

 

4. årgang                                                            DRAMA       skema                                                        

 



Undervisningen foregår på skolen – i klasseværelset eller i en udvalgt rum.  

 

Skole Dato Tidspunkt klasse 
Herstedvester skole Tirsdag d. 1.oktober 9.00-11.30 4.V 

 Onsdag d. 2. oktober - 4.X 

 Torsdag d.3. oktober - 4.Y 

 Fredag d. 4. oktober - 4.Z 

Egelundskolen Tirsdag d. 8. oktober - 4.A 

 Onsdag d. 9. oktober - 4.B 

Brøndagerskolen Torsdag d. 10. oktober - Gruppe 

Albertslund Lilleskole Fredag d. 11. oktober  Årgang  

 

Herstedøster skole Tirsdag d. 22.oktober - 4.D 

 Onsdag d. 23. oktober - 4.E 

 Torsdag d. 24. oktober - 4.F 

 Fredag d. 25. oktober - 4.G 

Herstedlund skole Tirsdag  d. 29. oktober - 4.X 

 Onsdag d. 30. oktober - 4.Y 

 Torsdag d. 31.oktober - 4.Z 

 

 

Læreren og evt. et par elever møder Kirsten på skolens kontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialgruppernes elever er meget velkomne til at følges med klasser fra egen skole. 

5. årgang                                         HVER DAG EN KAMP  skema              

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjno-Lvj4niAhVH1qYKHZdlDNYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tes.com/lessons/o-bCa62CvSFHrw/drama&psig=AOvVaw2HtxMrO1PS5kf3yN1_bcrg&ust=1557308341641837


 

Skole  Dato  Tidspunkt  Klasse  

Herstedvester skole Tirsdag d. 14 april Kl. 10.00 – 12.30 5.v 

 Onsdag d. 15. april - 5.x 

 Torsdag d. 16. april - 5y 

 Fredag d. 17. april - 5.z 

Egelundskolen  Mandag d. 20. april - 5.a 

 Tirsdag d. 21. april  - 5.b 

Herstedlund skole Onsdag d. 22. april - 5.x 

 Torsdag d. 23. april - 5.y 

 Fredag d. 24. april - 5.z 

Herstedøster skole Mandag d. 27.april - 5.d 

 Tirsdag d. 28. april - 5.e 

 Onsdag d. 29. april - 5.f 

 Torsdag d. 30. april  5.g 

Brøndagerskolen Mandag d. 4. maj - Gruppe 

Albertslund lilleskole Tirsdag d. 5. maj  - Årgang  

 

Alle cykler til Kroppedal Museum og 

har madpakker med. Billede af  

 

 

 

Kroppedals alle 3, 2630 Taastrup  

 

Specialgruppernes elever er meget velkomne til at følges med klasser fra egen skole.  

6. årgang                                              ELEVBYRÅD              skema            

I klassen arbejder lærerne med det udleverede materiale 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErsn874jiAhUHdJoKHQR5CoAQjRx6BAgBEAU&url=http://kroppedal.dk/besoeg-museet/aarskort/&psig=AOvVaw2FmcJdKRMq5h-yyHz_wTfc&ust=1557299783892656
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH7tOV8IjiAhXh8KYKHcODDM0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.dk/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://kroppedal.dk/besoeg-museet/aabningstider-og-retningsvisninger/%26psig%3DAOvVaw2FmcJdKRMq5h-yyHz_wTfc%26ust%3D1557299783892656&psig=AOvVaw2FmcJdKRMq5h-yyHz_wTfc&ust=1557299783892656


Uge 38  - turboforløb om Demokrati /vidensforløb  - klassens lærere 

Uge 40  - eleverne arbejder med det at reflektere – klassens lærere  

 

29. og 30. oktober er der præsentationer i KB-salen. Her præsenteres årets tema, 

byens lokalhistorie med fokus på bæredygtighed ved inspektør fra Kroppedal 

Museum Mads Thernø og Agendacentret ved Poul Markussen.  

 29. oktober  30. oktober  

Kl. 9.00 – 10.15 Egelundskolen (a+b) og  
Albertslund Lilleskole 
I alt 3 klasser 

Herstedlund skole (a+b) 
 
I alt 2 klasser 

pause   

12.15 – 13.30 Herstedvester skole (v+x+y+z) 
I alt 4 klasser  

Herstedøster skole 
I alt 4 klasser (d+e+f+g) 

 

I løbet af ugerne 45-47 kommer Kirsten på besøg på skolerne. 

En-to lektioner, hvor temaet udfordres og elever vælges til det videre forløb.  

Lav aftale med Kirsten på kse@albertslund.dk , så det passer ind i jeres planer.  

 

Kirsten mødes med eleverne på rådhuset og her færdiggøres forslag til 

elevbyrådsdagen – minimum 4 gange og evt. efter behov.  

Eleverne arbejder færdig på skolerne med egen præsentation (3 slides) og evt. en 

model.  

 

Tirsdag d. 11. februar er der elevbyrådsdag kl. 9.00 – 12.00  

Plan for dagen udsendes til lærerne mindst 14 dage før.  

Herefter mødes Kirsten med de elever, hvis projekt blev vedtaget og arbejder med 

virkeliggørelsen.  

Indvielse forhåbentlig i uge 25  

7. årgang                                                  VESTVOLD        skema 

HL – a, b og c  - antal elever 21, 23 og 23  



 

Forsøger at få aftale i:  

Oktober – november  

Alternativt :  

Marts – april  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialgruppernes elever er meget velkomne til at følges med klasser fra egen skole. 

8. årgang                             JAGTEN PÅ FÆLLESSKABET     skema 

 

Skole  Dato           Tidspunkt   Klasse  



Herstedøster skole Mandag d. 6. januar Kl. 9.30 – 12.30 8.d 

 Mandag d. 6. januar - 8.e 

 Tirsdag d. 7. januar - 8.f 

 Tirsdag d. 7. januar - 8,g 

Brøndagerskolen Onsdag d. 8. januar - Gruppe 

Albertslund 
Lilleskole 

Onsdag d. 8. januar  - 8. årgang  

Egelundskolen  Torsdag d. 9. januar  - 8.a 

 Torsdag d. 9. januar - 8.b 

Herstedlund skole Fredag d. 10. januar - 8.a 

 Fredag d. 10. januar - 8.b 

Herstedvester skole  Mandag d. 11. januar - 8.a 

 Mandag d. 11. januar  - 8.b 

 Tirsdag d. 12. januar  - 8.c 

 

 

Eleverne cykler til stationen og lærerne bruger skolens rejsekort til togturen.  

Anbefaling: Tog til Hovedbanegården og evt. bus 2. A til Stormbroen. Det er 

absolut også hurtigt at gå turen fra Hovedbanen – især, hvis I benytter bagerste 

del af toget.  

 

Adressen er:  

BLOX – Dansk Arkitektur Center 

Bryghusgade 10 

1473 København K 

 

 

Henvend jer i receptionen. De kontakter så formidlerne.  

I vil så blive hentet og fulgt op til undervisningslokalerne – prøve ikke selv at finde 

rundt, for det er ikke så ligetil.  

Specialgruppernes elever er meget velkomne til at følges med klasser fra egen skole. 

Hvad gør vi også?  

 



Børnefestuge  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Bolsjelæsning   - læsning på skolerne  og  afslutningsarrangement i Musikteatret     

 

  

 

 

Cyklistprøven på 6. årgang  
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Info 

Kulturtrappen er en politisk vedtaget aktivitet, som alle skoler deltager i . 

Hvert team på hver årgang modtager i august en flyer om årgangens deltagelse.   

Brug gerne din PLC-medarbejder som kontaktperson.  

Kulturtrappen er udarbejdet i samarbejde mellem PLC’ere, Kulturkonsulent i 

Kulturafdelingen, Børnekulturkonsulent i Skoleafdelingen og kulturaktørerne til 

årets Kulturtrappe.  

 

 

 



 

 


