
ÅBEN SKOLE I FAGENE: 0. KLASSE

HEERUP MUSEUM: Nis og Nutte i fantasiens have

Forløbet er en introduktion til Heerup Museum og kunstneren Henry Heerup med afsæt i Heerups 
børnebog Nis og Nutte. På museet vil børnene sammen med Nis og Nutte møde flere af Heerups 
finurlige figurer.

VARIGHED/PERIODE: 1 time. kl. 8.30-9.30 eller kl. 10-11 i perioden 26.9.-11.10. Tilmelding efter først til mølle.
PRIS: Gratis 
BOOKING: Ring på 36 37 87 00 tirs-fredag kl. 9-16
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Eleverne lærer at gå på museum med klassen, øver billedsamtale, rim m.m.
DIVERSE: Klassesæt af bogen Nis og Nutte kan lånes på museet før forløbet

RØDOVRE BIBLIOTEK: Biblioteksbesøg

Klassen får en introduktion til børnebiblioteket. Vi har fokus på leg med sprog, rim og remser. 
Biblioteksbesøg kan foregå på enten Rødovre Bibliotek eller Trekanten/Islev Bibliotek

VARIGHED/PERIODE: 1 time. kl. 9.15-10.15 i februar og marts
PRIS: Gratis 
BOOKING: Skema med datoer til de enkelte skoler er udsendt fra biblioteket
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Bibliotekskendskab, stimulere elevernes nysgerrighed i forhold til det litterære.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 1. KLASSE

KOMPAGNON-ORDNING: Musikskolen deltager i musikundervisningen
på skolen

Musiklærer fra Rødovre Musikskole underviser i musiktimerne i samarbejde med lærer fra skolen.

VARIGHED/PERIODE: Løbende over skoleåret
PRIS: Gratis 
BOOKING: Fast aftale
TRANSPORT: Ingen
FAG/FAGLIGE MÅL: Musik. Se faglige mål for musikfaget.

ENERGI & VAND: ’Vandets kraft’ eller ’Mit lys, vand og varme’

VARIGHED/PERIODE: 2½ time
PRIS: Gratis 
BOOKING: Onlinebooking på www.energiogvand.dk
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Natur/teknologi. Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære om-
råde. Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer og har viden om ressourcer fra 
hverdagen m.m.
DIVERSE: Fagfestival den 21.9. Tilmelding via fællesnettet. 
Undervisningsmateriale og lærervejledning på www.energiogvand.dk

UDVIKLINGSFORLØB 2017/18: Trafiktræning på trafikbanen ved Skovmoseskolen

I løbet af skoleåret vil forløbet udvikles i samarbejde med udvalgte ’prøveklasser’. Hvis du har et ønske om at 
deltage i udviklingsforløbet med din klasse, så kontakt Kirsten Hegner på 30767721eller cn24242@rk.dk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

MUSIK

NATUR/TEKNOLOGI



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 2. KLASSE
BESØG ET LANDBRUG ELLER ZOO: 

Landbrug: Hvor kommer mælken fra? eller Zoo: Norden året rundt
VARIGHED/PERIODE: 1½-2 timer eller 45 min. 
PRIS: Gratis eller gratis undervisning men entré til zoo (evt. zoo kort på skolen)
BOOKING: Landbrugsbesøg bookes via Skole, Landbrug og fødevare på www.skole.lf.dk 
Zoo: Ring 72200259 man-fre kl. 9.30-12.30.
TRANSPORT: Udgift til tog eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Natur/teknologi. Landbrug: Eleven får kendskab til, hvor maden kommer fra, viden om 
landbrug og produktionsformer m.m. 
Zoo: Håndtering af levende dyr og kranier, rovdyr og byttedyr, bestemmelse af kødædere og planteædere, vi-
den om fødevalg og leveform.
DIVERSE: Ved landbrug kan Freerslev Kotel anbefales. Bus til døren fra Ølstykke el. Hillerød Station.

SKOLEKONCERT: SIX CITY STOMPERS i VIFTEN
Er jazz også for børn? Med Six City Stompers på scenen er svaret et klart ja! Gruppen deler gavmildt 
ud af deres talent, virtuositet og spilleglæde og viser med tydelighed, at jazz er vedkommende og 
sjovt for alle aldre. I 2013 vandt orkesteret en Danish Music Award for ’Årets Bedste Børnejazznavn’.

VARIGHED/PERIODE: Den 25. januar 2018 kl. 10 og kl. 12
PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Ingen. Tidspunkt på dagen sendes til den enkelte skole.
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Musik. Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter. Eleven kan lytte til 
og udtrykke sig om musik.Improvisation, musikoplevelse, bevægelse, instrumentkendskab.
Musikskolens kompagnon-lærer kvalificerer koncertoplevelsen i musikundervisningen før og efter.
DIVERSE: Undervisningsmateriale til før og efter koncerten kan downloades på www.lms.dk. Her finder du 
også musikeksempler til brug i undervisningen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 
30769705 / cn18712@rk.dk

KOMPAGNON-ORDNING: Musikskolen deltager i musikundervisningen på skolen
VARIGHED/PERIODE: Løbende over skoleåret  PRIS: Gratis  BOOKING: Fast aftale TRANSPORT: Ingen
FAG/FAGLIGE MÅL: Se faglige mål for musikfaget.

VARIGHED/PERIODE: 1 time / Løbende  over skoleåret
PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Onlinebooking: www.natmus.dk/bestilling eller tlf. 41206066. VIGTIGT: Oplys ’Rødovre Åben Skole 
pakke’ ved booking. 
TRANSPORT: Bus 9A og Metro til Forum 
FAG/FAGLIGE MÅL: Musik. Eleven har viden om forskellige instrumentgrupper og kan anvende grupperingen 
i forhold til samspil og observationer i museets udstilling. Eleven kan deltage i enkelte samspilslege med for-
skellige typer af instrumenter.
DIVERSE: Musikmuseet: Rosenørns Allé 22, Frederiksberg

MUSIKMUSEET: Har du hørt min lyd?
Med udgangspunkt i lydene omkring os udforskes vores egne og musikinstrumenternes lyde. Vi 
arbejder med sprogliggørelsen af det oplevede, og eleverne inddrages aktivt i kreative musikalske 
processer med instrumenterne.

NATUR/TEKNIK

MUSIK

MUSIK



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 3. KLASSE

GENBRUGSSTATIONEN: Besøg din genbrugsstation
På genbrugsstationen lærer I om affaldssortering, genbrug og ressourcer. Eleverne møder samtidig mennesker 
på en arbejdsplads, som tager hånd om vores affald. En af de lokale pladsfolk tager jer med på opdagelse i de 
mange containere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt. Eleverne får informationer om, 
hvorfor det er vigtigt at sortere. 

VARIGHED/PERIODE: 1-1½ time. Besøget starter kl. 9. Løbende over skoleåret.
PRIS: Gratis 
BOOKING: Thomas Jørgensen36377223 eller Tina Buch 36377189 eller affald@rk.dk
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Natur/teknologi. Viden om affaldssortering, genbrug og ressourcer
DIVERSE: Undervisningsmateriale kan downloades: www.vestfor.dk/viden-og-laering
Genbrugsstationen: Valhøjs Allé 182, 2610 Rødovre

SKOLEATLETIK-STÆVNE / SKOLE OL
Rødovres skoler inviterer i samarbejde med Rødovre Atletik Club, Orient og Rødovre kommune alle 3., 5., og 7. 
klasser til et gratis Skoleatletikstævne, hvor dagen vil emme af fællesskab, konkurrencer og bevægelse. Elever-
ne oplever, hvordan det er at være til et rigtigt atletikstævne, og får lov til at prøve kræfter med løb, spring, kast 
og stafet. Det er klassens samlede resultat, som tæller, når der på dagen kåres en vinderklasse.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

HEERUP MUSEUM: Skraldeskoven workshop
Forløbet kombinerer en dialogbaseret omvisning i den aktuelle udstilling med værkstedsforløb.
Der vil være fokus på centrale emner som skraldemanden, livshjulet/livscyklus og ikke mindst Heerups/menne-
skets forhold til naturen.
VARIGHED/PERIODE: 2 timer
Kl. 8.30-10.30 eller kl. 11-13 i perioden 29. maj-12. juni efter først til mølle.
PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Ring 36378700 Tirsdag - fredag kl. 9-16. VIGTIGT: Oplys ’Rødovre Åben Skole pakke’ ved booking. 
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Billedkunst, dansk, natur/ teknologi. Billedsamtale, visuelle udtryksformer, viden om as-
semblage, eksperimentere med skralds udtrykspotentiale, refleksion over skralds funktion i historisk og nutidig 
kontekst.
DIVERSE: Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder også gratis workshop på Heerup Museum. Dette forløb kan væl-
ges som alternativ til skraldekunstforløbet.

VARIGHED/PERIODE: KL. 8.30-14.00 Nærmere bestemt dato i maj 2018
PRIS: Gratis 
BOOKING: Tilmelding: Tenna Terney tlf. 36378383 el. cn20871@rk.dk
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Idræt. Løb, spring, kast, fairplay, sammenhold, fællesskab.
DIVERSE: Forberedelsesmateriale fra Skole OL: Træningsmateriale med lektionsplaner. www.skoleol.dk

BILLEDKUNST, DANSK
NATUR/TEKNOLOGI

NATUR/TEKNOLOGI

IDRÆT



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 4. KLASSE

VESTFORBRÆNDINGEN: Skraldeelev
Besøg Skraldelev - Vestforbrændings miniby, hvor vi arbejder med elevernes handlekompetencer og viden om 
affald, genbrug og ressourcer. Gennem dialog og praktiske opgaver får eleverne kendskab til affaldets materia-
ler og prøver kræfter med sorteringens kunst. Eleverne kommer rundt på forbrændingsanlægget, hvor de mø-
der virkelighedens affaldshåndtering. 

VARIGHED/PERIODE: 1½ time. 24.10.17 og 31.10.17 Kl. 10 og kl. 12
PRIS: Skolekulturmidler  BOOKING: Ingen. Tidspunkt meldes direkte til den enkelte skole.
TRANSPORT: Gåafstand eller bus  
FAG/FAGLIGE MÅL: Dansk. Stimulere læselyst. Mødet med den professionelle.

FORFATTERARRANGEMENT på RØDOVRE BIBLIOTEK: Kenneth Bøgh Andersen
Eleverne møder Kenneth Bøgh Andersen der bl.a. har skrevet Antboy bøgerne og serien ’Den store djævlekrig’. 
Han vil fortælle om sine bøger og sin arbejdsproces med mulighed for at stille spørgsmål og have en dialog. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

RØDOVRE BIBLIOTEK: Biblioteksbesøg
Den gode biblioteksoplevelse. Vi har fokus på læsning og giver støtte på det læseniveau den enkelte elev befin-
der sig på. Bibliotekaren præsenterer relevant litteratur og giver en booktalk.

VARIGHED/PERIODE: 1 time. kl. 9.15-10.15. November 
PRIS: Gratis  BOOKING: Skema med datoer til de enkelte skoler er udsendt fra biblioteket.
TRANSPORT: Gåafstand eller bus  FAG/FAGLIGE MÅL: Dansk. 

VARIGHED/PERIODE: 2½ time inkl. frokost
PRIS: Gratis for skoler i Rødovre
BOOKING: For at sikre plads i det nuværende skoleår skal der bookes hurtigst muligt på onlinebooking: www.
vestfor.dk/Viden-og-laering/Events  TRANSPORT: Bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Natur/teknologi. Viden om naturfaglige kriterier for sortering, identifikation af stoffer og 
materialer i produkter
DIVERSE: Undervisningsmateriale kan downloades på Vestforbrændings hjemmeside. 
Vestforbrændingen: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

ARBEJDERMUSEET: Hverdagsliv før og nu
Hvilke historier om hverdagen gemmer der sig i Børnenes Arbejdermuseum? Og hvilke ligheder og forskelle er 
der på hverdagsliv før i tiden og i dag? Forløbet har til formål at skabe et fælles, sanseligt afsæt for at tale om 
hverdagslivet før i tiden og arbejdet med faglig læsning og skrivning i dansk og historie.
VARIGHED/PERIODE: 2½ time  PRIS: Skolekulturmidler

BOOKING: For at være sikker på at få tid, book 2 mdr. før: Mandag- fredag kl. 9.30-12 på 3348 0330 
eller onlinebooking: booking@arbejdermuseet.dk. VIGTIGT: Oplys ’Rødovre Åben Skole pakke’ ved booking. 
TRANSPORT: Bus eller tog til Nørreport.
FAG/FAGLIGE MÅL: Historie og dansk. Kronologi og sammenhæng, kildearb. Arbejderfamiliens hverdagsliv 
omkr. År 1900. vandring fra land til by. Faglig læsning og skrivning.
DIVERSE: Lærerkursus/fagfestival den 31.10. Tilmelding via fællesnettet. Tilhørende 72 siders gratis klassesæt. 
Mulighed for tilrettelagt 17 timers forløb. Klassesæt udleveres fra PUC. Arbejdermuseet: Rømersgade 22, Kbh.K.

SKOLESKAK: Skak i undervisningen + turnering 
VARIGHED/PERIODE: Løbende FAG/FAGLIGE MÅL: Matematik 
DIVERSE: Turnering på tværs af skolerne afholdes på Hendriksholm Skole.

NATUR/TEKNOLOGI

DANSK, HISTORIE

DANSK

DANSK

MATEMATIK



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 5. KLASSE

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

VARIGHED/PERIODE: Uge 35 på Nyager Skole   PRIS: Gratis for skoler i Rødovre
BOOKING: Book hos Kirsten Hegner på 30767721 el. cn24242@rk.dk Efter 1. til mølle
TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Natur/teknologi. Viden om klimaforandringer, klimatilpasning og miljørigtioge vandforsy-
ningsløsninger.  DIVERSE: Lærerkursus/fagfestival den 21.9. Tilmelding via fællesnettet.

BYGGELEGEPLADSERNE: Aktiviteter i det fri
Klassen tilbereder mad over bål og laver aktiviteter i værkstedet.
VARIGHED/PERIODE: 3 timer 
PRIS: Gratis  BOOKING: Byggerbooking.dk    Broparken: 36378151 Rønneholm: 36378620 Rødovre: 36379393
TRANSPORT: Gåafstand eller bus  FAG/FAGLIGE MÅL: Madkundskab, håndværk og design. Mad over bål, ma-
terialekendskab og forarbejdning. DIVERSE: Lærerkursus/fagfestival den19.9. Tilmelding via fællesnettet.

SKOLETJENESTEN KØBENHAVNS BEFÆSTNING: Gys og gru
Uhyggen breder sig, når vi bevæger os ind i den mørke bunker. De spændende rum danner rammen om dette 
undervisningsforløb, der har den gode fortælling og historieskrivning i fokus. Vi skal høre spændende, sjove og 
uhyggelige historier, og eleverne skal selv lære, hvordan man laver en fantastisk fortælling. 

VARIGHED/PERIODE: 1½ time.  PRIS: Gratis for skoler i Rødovre
BOOKING: Onlinebooking: www.befæstningen.dk/skoletjenesten el. Malene Skov Norup 28923176
TRANSPORT: Gåafstand eller bus  
FAG/FAGLIGE MÅL: Dansk / Historie. Genrekendskab, udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i 
sammenhængende form, fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet.
DIVERSE: Lærerkursus/fagfestival den 5.10. Tilmelding via fællesnettet.
Undervisningsmateriale til før og efter og lærervejledning på www.befæstningen.dk

ENERGI OG VAND BESØGER SKOLEN: Mobile Science Center

DESIGNMUSEUM DANMARK: Design og designprocesser
Hvorfra henter designeren sin inspiration og hvilke overvejelser indgår i en designproces? Hvordan arbejder 
designeren med idéudvikling, skitsering og modellering? I forløbet undersøger eleverne forskellige designob-
jekter og i værkstedet arbejder vi casebaseret og eleverne udvikler deres eget design.

VARIGHED/PERIODE: 2½ time  PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Tlf. 20751999 onsdag og torsdag kl. 10-16 el. booking@designmuseum.dk VIGTIGT: Oplys ’Rødovre 
Åben Skole pakke’ ved booking. 
TRANSPORT: Bus eller tog til Østerport.
FAG/FAGLIGE MÅL: Håndværk og design. Eleven kan kende forskel på indre og ydre dimensioner, analysere 
og vurdere et designobjekt, bruge skitse til idégenerering, afprøve ideer vha. modeller.
DIVERSE: Designmuseum Danmark: Bredgade 68, 1260 Kbh. K.

SKOLEATLETIK-STÆVNE / SKOLE OL
Rødovres skoler inviterer i samarbejde med Rødovre Atletik Club, Orient og Rødovre kommune alle 3., 5., og 7. 
klasser til et gratis Skoleatletikstævne. Eleverne oplever, hvordan det er at være til et rigtigt atletikstævne, og får 
lov til at prøve kræfter med løb, spring, kast og stafet.
VARIGHED/PERIODE: KL. 8.30-14.00 Nærmere bestemt dato i maj 2018  PRIS: Gratis 
BOOKING: Tilmelding: Tenna Terney tlf. 36378383 el. cn20871@rk.dk  TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Idræt. Løb, spring, kast, fairplay, sammenhold, fællesskab.
DIVERSE: Forberedelsesmateriale fra Skole OL: Træningsmateriale med lektionsplaner. www.skoleol.dk

MAD, HÅNDVÆRK&DESIGN

DANSK/HISTORIE

NATUR/TEKNOLOGI

HÅNDVÆRK&DESIGN

IDRÆT



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 6. KLASSE

TOOLCAMP: Virksomhedssamarbejder
Arbejde med virkelighedsnære cases, det 21. århundredes kompetencer m.v.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

DET KONGELIGE TEATER: Ballet ’ De glemte børn’ af Kim Fupz Aakeson
Med De glemte børn præsenteres for første gang en ballet skabt over en ny historie af Danmarks sjoveste og 
mest anarkistiske børnebogsforfatter Kim Fupz Aakeson i samarbejde med det store koreografi-talent Grego-
ry Dean. En helt almindelig pige, der elsker ballet, danser en helt almindelig dag foran et spejl. Men noget ved 
spejlbilledet er ikke helt almindeligt. Måske er hun ikke alene? Pigen kravler ind i spejlet, og med ét befinder 
hun sig i teatrets underverden. Derfra tager Kim Fupz Aakesons historie for alvor fart. De glemte børn er et 
spændende, nyt eventyr, der danses af elever fra Det Kongelige Teaters Balletskole. 

VARIGHED/PERIODE: Torsdag den 12. oktober kl. 11
PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Billetter er købt til alle skoler. 
TRANSPORT: Bus eller tog  
FAG/FAGLIGE MÅL: Dansk.
DIVERSE: Det kongelige teater, Gamle Scene, Kgs. Nytorv

DANSK



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 7. KLASSE

UNGECENTER 2610: Livreddende førstehjælp

KASTRUP FORTET: Regn med krig
VARIGHED/PERIODE: 1½ time. Udbydes fra foråret 2018
PRIS: Gratis for skoler i Rødovre
BOOKING: Onlinebooking:www.befæstningen.dk/skoletjenesten el. Malene Skov Norup 28923176
TRANSPORT: Bus og metro.
FAG/FAGLIGE MÅL: Matematik / Historie. Matematik i anvendelse, eleven kan regne procenter, vinkler og area-
ler. Strategi og samarbejde, 1. verdens krig.
DIVERSE: Lærerkursus/fagfestival den 5.10.17. Tilmelding via fællesnettet. Undervisningsmateriale til før og ef-
ter og lærervejledning på hjemmesiden. Kastrup fort: Amager Strandvej 246 2300 København.

SKOLEATLETIK-STÆVNE / SKOLE OL
Rødovres skoler inviterer i samarbejde med Rødovre Atletik Club, Orient og Rødovre kommune alle 3., 5., og 7. 
klasser til et gratis Skoleatletikstævne. Eleverne oplever, hvordan det er at være til et rigtigt atletikstævne, og får 
lov til at prøve kræfter med løb, spring, kast og stafet.

VARIGHED/PERIODE: KL. 8.30-14.00 Nærmere bestemt dato i maj 2018  PRIS: Gratis 
BOOKING: Tilmelding: Tenna Terney tlf. 36378383 el. cn20871@rk.dk  TRANSPORT: Gåafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Idræt. Løb, spring, kast, fairplay, sammenhold, fællesskab.
DIVERSE: Forberedelsesmateriale fra Skole OL: Træningsmateriale med lektionsplaner. www.skoleol.dk

ARKEN: Udstilling og workshop ’My Music’
Beskrivelse følger efter udstillingens åbning. Disse elementer vil indgå: Billedanalyse, beskrivelse og fortolk-
ning, ungdomskultur.

VARIGHED/PERIODE: 1½ time.  Forløb kan bookes allerede nu, men afvikles i perioden:  Dec. 2017 – 25.3. 2018
PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Forløb bookes tirs-fredag kl. 13-16 på 43573455 el. på  mail undervisning@arken.dk VIGTIGT: Oplys 
’Rødovre Åben Skole pakke’ ved booking. 
TRANSPORT: Bus 9A skift til bus 300S  eller S-tog til Ishøj og bus 128  
FAG/FAGLIGE MÅL: Dansk / Samfundsfag. Billedanalyse, beskrivelse og fortolkning, ungdomskultur.
DIVERSE: Lærerkursus/ Fagfestival den 28.11.17. Tilmelding via fællesnettet.

VARIGHED/PERIODE: Hverdage fra 9-14 i ugerne 48 (27.11-1.12), 5 (29.1-2.2.), 7 (12.2-16.2.), 9 (26.2.-2.3.) efter 
først til mølle. PRIS: 1200 kr.
BOOKING: Kursus bookes mandag-torsdag kl.  08-15 på 36378520 efter først til mølle.
TRANSPORT: Gå- eller cykelafstand
FAG/FAGLIGE MÅL: Ulykkeshåndtering. Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens områ-
de, give førstehjælp, livsreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

DANSK/SAMFUNDSFAG

ULYKKESHÅNDTERING

MATEMATIK/HISTORIE

IDRÆT



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 8. KLASSE

UNGECENTER 2610: English House
En hel dag med engelsk sprog og kultur.

C:NTACT: Teater i Viften ’Hva’ så, Gud’
En forestilling om unge og deres tro: Hvad tænker unge mennesker om religion? Hvor meget betyder det, om 
du går med tørklæde eller kasket? Bliver man lykkeligere af at have en gud?
HVA’ SÅ, GUD? giver et unikt indblik i, hvordan dagens unge forholder sig til religion og tro.

VARIGHED/PERIODE: 1 time. 6. februar 2018 kl. 10 og 12
PRIS: Skolekulturmidler
BOOKING: Ingen. Billetter er indkøbt til alle. Tidspunkt meldes ud til de enkelte skoler.
TRANSPORT: Gå- eller cykelafstand
FAG/FAGLIGE MÅL: Kristendom / samfundsfag
DIVERSE: Monologer fra teaterstykket kan fås til videre arbejde i skolen. Ring eller mail til Camilla Autzen på 36 
37 76 51 / cn18712@rk.dk 

ZOO ELLER ZOOLOGISK MUSEUM: 
Evolution og tilpasninger eller Evolutionens byggesten

Zoo: Eleverne får indsigt i evolutionsteorien gennem praktiske øvelser. Eleverne arbejder med levende dyr og 
deres habitater, og skal bl.a. selv udvikle tilpasninger hos konkrete dyr. 
Zoologisk Museum: Hvordan og hvorfor kan der ske udvikling? Dyr af samme art ser ofte meget ens ud, men 
er de det? Eleverne skal lave omhyggelige observationer og beskrivelser af et selvvalgt dyr fra museets samling.

VARIGHED/PERIODE: 1½ time  PRIS: Gratis undervisning men entré til Zoo (40,- pr. elev el. Zookort) eller Gra-
tis undervisning men entré til Zoologisk Museum (15,- pr. elev).
BOOKING: www.zoo.dk/kontakt-skoletjenesten/ eller http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/ 
TRANSPORT: Cykelafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Biologi. Evolutionsteori og praktiske øvelser, praktisk forståelse for arternes opståen og 
udvikling

VARIGHED/PERIODE: Hverdage Kl. 9-14 I ugerne 40 (2.-6.10.), 3 (15.-19.1.), 11 (12.-16.3.) efter først til mølle.
PRIS: Gratis
BOOKING: Kursus bookes mandag-torsdag kl. 08-15 på tlf. 36378520 efter først til mølle.
TRANSPORT: Gå- eller cykelafstand
FAG/FAGLIGE MÅL: Engelsk. Viden om engelsk kultur og sprog, mundtlig udtryksfærdighed og udtale.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

RØDOVRE BIBLIOTEK: Kildekritik og søgestrategi
Forberedelse til arbejdet med projektopgaven. Hvor og hvordan søger man viden? Hvordan skal man forholde 
sig til kilder? Hvorfor er det vigtigt at være kritisk? Fake news.

VARIGHED/PERIODE: 1½ time i tidsrummet kl. 9-14  PRIS: Gratis
BOOKING: Ring til bibliotekar Signe Fogt Hansen på 36379712 eller mail cn21230@rk.dk
TRANSPORT: Gå- eller cykelafstand
FAG/FAGLIGE MÅL: Dansk, historie, projektopgaven.

DANSK, HISTORIE, PROJEKTOPGAVEN

ENGELSK

KRISTENDOM/SAMFUNDSFAG

BIOLOGI



ÅBEN SKOLE I FAGENE: 9. KLASSE

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

VARIGHED/PERIODE: 5 timer. Kl. 8.45-13.45 Inkl. Frokostpause m. gratis sandwich og frugt.
PRIS: Gratis for skoler i Rødovre
BOOKING: For at sikre plads i det nuværende skoleår skal der bookes hurtigst muligt på onlinebooking: 
www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Events
TRANSPORT: Cykelafstand eller bus
FAG/FAGLIGE MÅL: Fysik / Kemi / Geografi / Biologi. Naturfagsprøven. 
DIVERSE: Tilhørende undervisningsmateriale og øvelsesvejledninger. 
Vestforbrænding: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

VESTFORBRÆNDINGEN: Wastelab
WasteLab er Vestforbrændings undervisningslaboratorium, hvor eleverne laver autentiske kemi- og fysikforsøg, 
der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden. På dette naturfaglige kursus foregår læringen dels 
på selve forbrændingsanlægget, og dels i vores undervisningslaboratorium WasteLab. Her har eleverne hænder 
og hoved begravet i laboratorieforsøg, som handler om processerne på anlægget. 

KØBENHAVNS BEFÆSTNING: ’Mission kold krig’ i Ejbybunkeren
Mission Kold Krig er et rollespil, hvor eleverne oplever ideologier, magtbalancer og politiske beslutninger på 
egen krop. Kan de stole på fjenden? Tør de nedruste? Er der spioner iblandt dem? Eleverne spiller i originale 
dragter, og agerer i forløbet som politikere, militær og befolkning.

VARIGHED/PERIODE: 1½ time
PRIS: Gratis for skoler i Rødovre
BOOKING: Onlinebooking: www.befæstningen.dk/skoletjenesten el. Malene Skov Norup 28923176
TRANSPORT: Gå- eller Cykelafstand
FAG/FAGLIGE MÅL: Historie / Samfundsfag. Via rollespil får eleverne kendskab til Cubakrisen, ideologier, Den 
kolde krig og øst/vest problematikken.
DIVERSE: Lærerkursus/fagfestival den 5.10.17. Tilmelding via fællesnettet. Undervisningsmateriale til før og ef-
ter og lærervejledning på hjemmesiden. 
Ejbybunkeren: Vestvolden, Jyllingevej 303, 2610 Rødovre

FYSIK, KEMI, GEOGRAFI, BIOLOGI

HISTORIE, SAMFUNDSFAG



ÅBEN SKOLE I FAGENE: ALLE KLASSETRIN

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ’Åben skole i fagene’ så kontakt Åben Skole konsulent, Kirsten Hegner, på 
30767721/ cn24242@rk.dk eller Børnekulturkonsulent, Camilla Autzen, på 30769705 / cn18712@rk.dk

HEERUP MUSEUM: Nis og Nutte i fantasiens have
RØDOVRE BIBLIOTEK: Biblioteksbesøg 0. KLASSE

KOMPAGNON-ORDNING: Musikskolen deltager i musikundervisningenpå skolen
1. KLASSEENERGI & VAND: ’Vandets kraft’ eller ’Mit lys, vand og varme’

UDVIKLINGSFORLØB 2017/18: Trafiktræning på trafikbanen ved Skovmoseskolen

BESØG ET LANDBRUG ELLER ZOO
2. KLASSE

KOMPAGNON-ORDNING: Musikskolen deltager i musikundervisningenpå skolen

SKOLEKONCERT: Six City Stompers i Viften
MUSIKMUSEET: Har du hørt min lyd?

HEERUP MUSEUM: Skraldeskoven workshop
GENBRUGSSTATIONEN: Besøg din genbrugsstation
SKOLEATLETIK-STÆVNE / SKOLE OL

3. KLASSE

RØDOVRE BIBLIOTEK: Biblioteksbesøg
FORFATTERARRANGEMENT på RØDOVRE BIBLIOTEK: Kenneth Bøgh Andersen
VESTFORBRÆNDINGEN: Skraldeelev
ARBEJDERMUSEET: Hverdagsliv før og nu
SKOLESKAK: Skak i undervisningen + turnering 

4. KLASSE

5. KLASSE

BYGGELEGEPLADSERNE: Aktiviteter i det fri
SKOLETJENESTEN KØBENHAVNS BEFÆSTNING: Gys og gru
ENERGI OG VAND BESØGER SKOLEN: Mobile Science Center
DESIGNMUSEUM DANMARK: Design og designprocesser
SKOLEATLETIK-STÆVNE / SKOLE OL

DET KONGELIGE TEATER: Ballet ’ De glemte børn’ af Kim Fupz Aakeson 6. KLASSETOOLCAMP: Virksomhedssamarbejder

ARKEN: Udstilling og workshop ’My Music’
UNGECENTER 2610: Livreddende førstehjælp
KASTRUP FORTET: Regn med krig
SKOLEATLETIK-STÆVNE / SKOLE OL

7. KLASSE

RØDOVRE BIBLIOTEK: Kildekritik og søgestrategi
UNGECENTER 2610: English House
C:NTACT: Teater i Viften ’Hva’ så, Gud’
ZOO ELLER ZOOLOGISK MUSEUM: Evolution og tilpasninger eller Evolutionens byggesten

8. KLASSE

VESTFORBRÆNDINGEN: Wastelab
KØBENHAVNS BEFÆSTNING: ’Mission kold krig’ i Ejbybunkeren

9. KLASSE


