
DANNELSESKARAVANEN 
E T  U N D E R V I S N I N G S T I L B U D  T I L  8 .  K L A S S E

ONSDAG 30. MAJ 2018
Onsdag 30. maj afholdes en såkaldt Dannelseskaravane 

for tolv 8. klasser i Odense. 

Dannelseskaravanen består af seks værksteder, hvor 

hver klasse besøger tre værksteder sammen med en 

anden klasse. Klasserne fordeles på forhånd af 

arrangørerne. 

Læs om indholdet i værkstederne længere nede. 

Afslutningsvis mødes alle til en fælles musisk 

overraskelse i Odense Domkirke. 

TILMELDINGSFRIST 1. MARTS
Tilmeldingsfristen er 1. marts eller når alle pladser er fyldte. I 

vil hurtigst muligt modtage svar på om I er blevet tilmeldt 

arrangementet og senest en uge efter sidste frist for tilmelding. 

Pladserne til deltagelse i Dannelseskaravanen vil blive tildelt 

efter først til mølle-princippet. Information om de praktiske 

forhold, samt hvilke værksteder I er tilmeldt, udsendes til de 

deltagende skoler i uge 15. 

Tilmelding til Line Maiken Egebak på lime@odense.dk 

Ved tilmelding oplyses: 

Skolens navn 

Klasse (a, b, c, d) 

Antal elever pr. klasse 

Antal voksne pr. klasse 

Navn, e-mail og telefonnummer til en kontaktperson. 

TIDSPLAN FOR DAGEN
8.20 - alle er mødt på værksteder 

8.30-9.30 - 1. værksted 

10.00-11.00 - 2. værksted 

11.00-12.00 - spisepause 

12.00-13.00 - 3. værksted 

13.30-14.00 - fælles afslutning i Odense Domkirke 

Formålet med Dannelseskaravanen er gennem 

forskellige værksteder at vise eleverne på 

folkeskolens 8. klassetrin den alsidighed i 

dannelsen, som er grundlaget for vores kultur 

og samfund. 

Dertil må værkstederne også gerne understøtte 

fagenes dannelse gennem et følelsesmæssigt 

engagement af social poesi og noget magisk at 

undre sig over. 

Med dette initiativ ønsker initiativtagerne at 

inspirere lokale aktører og styrke den brede 

demokratiske debat om grundlaget for 

tilværelsesoplysning i folkeskolen. 

Formålet med Dannelseskaravanen er gennem 

forskellige værksteder at vise eleverne på 

folkeskolens 8. klassetrin den alsidighed i 

dannelsen, som er grundlaget for vores kultur 

og samfund. 

Dertil må værkstederne også gerne understøtte 

fagenes dannelse gennem et følelsesmæssigt 

engagement af social poesi og noget magisk at 

undre sig over. 

Med dette initiativ ønsker initiativtagerne at 

inspirere lokale aktører og styrke den brede 

demokratiske debat om grundlaget for 

tilværelsesoplysning i folkeskolen. 

DET ER GRATIS - VEL MØDT
Skolerne sørger selv for transport til og fra

arrangementet. Deltagelse i arrangementet er

uden udgift for skolerne. 

Med venlig hilsen 

De lokale initiativtagere bag ”Hvad skal vi med

skolen?” i Odense: 

Repræsentanter fra Skole og Forældre,

Folkekirken og Odense Lærerforening. 

Formålet med Dannelseskaravanen er gennem

forskellige værksteder at vise eleverne 

på folkeskolens 8. klassetrin den alsidighed i

dannelsen, som er grundlaget for vores kultur og

samfund. 

Dertil må værkstederne også gerne understøtte

fagenes dannelse gennem et følelsesmæssigt 

engagement af social poesi og noget magisk at

undre sig over.  

Med dette initiativ ønsker initiativtagerne at

inspirere lokale aktører og styrke den brede

demokratiske debat om grundlaget for

tilværelsesoplysning i folkeskolen. 



OVERSIGT OVER VÆRKSTEDER 

Tilmeldingsfrist 1. marts 2018 - Tilmelding til Line Maiken Egebak på lime@odense.dk 

HISTORIENS HUS
Hvad ved klassen om Odense og

byens spændende historie? Hvem

var Knud den Hellige? Hvornår blev

Odense Rådhus bygget? Hvor

mange mennesker boede der i

Odense på H.C. Andersens tid? Hvis

I kan finde svarene på disse og

lignende spørgsmål om Odense, så

skal I melde jer til quizzen i

Historiens Hus. Her kan I opleve

historien på en anderledes måde.  

BRANDTS
Når 8. klasserne kommer til Brandts

bliver de modtaget af vores to

omvisere Jette Klingbech og Helle

Madsen. De vil guide klasserne

igennem forårets store udstilling

"Hergé". En udstilling, hvor man for

første gang i Danmark har mulighed

for at komme tæt på kunstneren

Hergé – tegneseriens mester, der er

bedst kendt for Tintins oplevelser.

Udstillingen tegner et portræt af en

kunstner, der udnyttede enhver

chance for at lade sig inspirere af

andre kunstformer. Omvisningen vil

tage omkring 45 min til en time. 

HCA FONDEN
I dette værksted møder I

”Hyrdinden og Skorsteensfeieren”!

Måske ikke helt i levende live, men

som et eventyr af H.C. Andersen.

Det er skrevet i 1845. Det er længe

siden, men vi vil gerne sammen

med jer vise, hvorfor historien om

det forelskede par stadig er

spændende. I skal hjælpe med at

finde ind i historien og ud af den. På

den måde vil vi følges ind i H.C.

Andersens verden og ind i

kærlighedens væsen. Måske! 

KIRKEN PÅ KANTEN
Hvad hvis man står på kanten af 

livet, ja måske endda falder ud over 

den? Hvis ens liv er ’på kanten’? 

Hvad sker der så? Hvad siger og 

gør man? Kan man få hjælp og 

hvorfra? I “Kirken på kanten” møder 

eleverne tre præster, der arbejder 

ude på nogle af livets kanter: en 

fængselspræst, en værnspræst 

(altså en præst for soldater) og en 

sygehuspræst. Eleverne kommer til 

at høre beretninger, hvor 

mennesker har stået på kanten af 

livet, og de unge vil i fællesskab 

tale om, hvad ’hjælp’ i sådanne 

tilfælde er, og hvor den kan komme 

fra, og hvordan det er at være den, 

der skal hjælpes. 

ASTRA
I dette værksted skal I se og prøve 

naturvidenskabelige eksperimenter 

og forsøg, og I lærer hvordan 

forskere bruger den 

naturvidenskabelige 

arbejdsmetode, når de skal 

undersøge om deres teorier holder 

stik og de måske har gjort en ny 

vigtig opdagelse. I kommer også til 

at høre om, hvilken rolle 

naturvidenskaben spiller i verden 

idag, hvad det vil sige at tage en 

naturvidenskabelig uddannelse, og 

hvorfor der i fremtiden bliver behov 

for flere med en naturvidenskabelig 

uddannelse. 

FORTÆLLERKREDSEN
Den mundtlige fortælling kommer 

lige ud af hovedet og uden bog når 

klasserne møder Fortællekredsen. 

Den gode fortællekunst åbner for 

indlevelsen og 

forestillingsverdenen i en verden 

fyldt med billeder. 


