Indbydelse til alle skoler!

Vær med i
Herregårdenes Dag for Skoler 10.-17. august
på Jægerspris Slot

Få den lokale kulturarv på skoleskemaet
I samarbejde med Jagten på Fortiden indbyder Jægerspris Slot skoler til at deltage i
Herregårdenes Dag for Skoler 10.-17. august 2021. Læs mere om projektet og find allerede nu
inspirationsmateriale og film til undervisning på www.jagtenpaafortiden.dk.
Jægerspris Slot er lokal kulturarv og en del af herregårdenes historie i Danmark. Stedet kaldes
et slot, fordi der siden 1200-tallet har boet konger og dronninger på stedet. Frederik 7. var
slottets sidste konge, og siden 1874 har Frederik VII’s Stiftelse drevet slottet og den historiske
park.
10.-17. august kan alle skoleklasser få glæde af et særligt undervisningsmateriale på Jægerspris
Slot. Undervisningsmaterialet er målrettet 3.-10. klasse (med en gratis materialekasse) om
herregårdsmiljøer i Danmark.

Udeskole i et herregårdsmiljø – flere muligheder & gratis materialekasse
-

Jægerspris Slot tilbyder skræddersyede omvisninger for skoleklasser (fra 3.-10. klasse)
om herregårdsmiljøer. Vi laver individuelle aftaler med klasserne om, hvad
omvisningen skal lægge vægt på. Omvisning kan både finde sted i museet og i parken.
Omvisning koster 700 kr. og skal bookes på forhånd.
Der er gratis entre til museet for anmeldte skoleklasser.

-

Lærere kan også vælge selv at formidle herregårdshistorien og besøge museet og
parken i Jægerspris på egen hånd.
Gruppebesøg skal bookes på forhånd.
Der er gratis entre til museet for anmeldte skoleklasser.

-

Gratis materialekasse. Ved booking af omvisning/gruppebesøg kan lærere bestille en
gratis materialekasse, som udleveres i museets butik ved ankomst eller sendes direkte
til skolen, inden d. 10. august.
Materialekassens indhold taler ind i flere af historieundervisningens kanonpunkter og
kompetencemål og kan både bruges både i slottets park til undervisning i eksterne
læringsmiljøer og i klassen før og efter besøget i Jægerspris.
Materialekassen skal bestilles på forhånd, og senest 1.8.2021
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Omvisninger, gruppebesøg og materialekasser skal bookes på forhånd.
Udfyld formularen her https://www.kongfrederik.dk/contact2018_2.asp?sc=9&me=120 eller
skriv en mail til kf@kongfrederik.dk
Vi sender en bekræftelse på din booking af omvisning/gruppebesøg og materialekasse.
Materialekasser skal bestilles senest 1. august 2021.
Lige nu kan du finde inspirationsmateriale til undervisningstilbuddet, se
https://jagtenpaafortiden.dk/wp-content/uploads/2021/06/Inspirationsmateriale-ny-2021.pdf
For mere information om tilbuddet, arrangementer og materialekassernes konkrete indhold,
se
https://jagtenpaafortiden.dk/herregaardenes-dag-for-skoler/
Læs mere om Jægerspris Slot her https://www.kongfrederik.dk/main.asp?me=38&sc=2
og om parken her https://www.kongfrederik.dk/main.asp?me=40&sc=2

Med venlig hilsen
Marie Laulund
Museumsleder

Kong Frederik VII's Stiftelse paa Jægerspris
Slotsgården 20
3630 Jægerspris
tlf. 47 53 10 04
ml@kongfrederik.dk
www.kongfrederik.dk
Facebook: Jægerspris Slot
Instagram: @jaegersprisslot
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Hvad er en herregård?
Jagten på Fortiden har lavet et undervisningsmateriale, der taler ind i fire forskellige temaer,
som hver især bidrager til at svare på spørgsmålet om, hvad en herregård er for noget?
Herregården defineres særligt ud fra
o

Sine bygninger – Dette materiale lægger et fokus på herregårdenes
hovedbygninger og beskæftiger sig med de tidligste borganlæg, der mange
steder repræsenterer de første herregårdsbyggerier – Lav et middelalderligt
voldanlæg med borg. Et klippeklisterark med en middelalderborg og
inspirationsmateriale. Borgen kan anvendes som del af kreativ udfoldelse i en
sandkasse på skolen, eller i herregårdsmiljøet. Materialet kan suppleres med
undervisningsmateriale på jagtenpaafortiden.dk omhandlende adelsvælde og
renæssancens arkitektur. Historiekanon: Kalmarunionen (Margrethe 1.)

o

Sine beboere – Dette materiale lægger et fokus på adelen som stand og
supplerer det eksisterende inspirationsmateriale – Grevens Fejde står som en
afgørende begivenhed og vendepunkt i forbindelse med adelens cementering af
deres status som enkeltstående magtelite i Danmark. Dette eksemplificeret ved
et klassesæt til levende Stratego med karakterer fra og tema om Grevens Fejde.
Materialet lægger også et fokus på herregårdenes tjenestefolk – Materialet
lægger op til, at eleverne skal forestille sig en dag som tjenestefolk. Her vælger
de en rolle ud fra en liste over herregårdenes historiske arbejdere. Eleverne skal
derefter arbejde med skudsmålsbøger, og materialet består af et arbejdshæfte,
eleverne selv skal udfylde ud fra deres valgte rolle, samt en kopi af en rigtig
skudsmålsbog. Historiekanon: Reformationen, Grundloven og valgretten.

o

Landskabet – Dette materiale lægger et fokus på landskabet om herregården,
her særligt haven. Med udgangspunkt i den historiske havebog ”Horticultura
danica” fra 1647, kan eleverne spille et vendespil om at udforme barokhaver
med kvadraturer fra bogen, der samtidig kaster lys over herregårdshavens
historie under Christian 4. Historiekanen: Christian 4.

o

Funktion – Dette materiale lægger et fokus på herregårdenes storhedstid
under enevælden og formidler igennem en ny udgave af terningespillet ”yatzy”
om adelens funktioner under enevælden. Materialerne består af terninger
eleverne selv skal klippeklistre og en spilinstruktion samt scoreark. –
Historiekanon: Enevælden og statskuppet, stavnsbåndet og stavnsbåndets
ophævelse.
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