Book spændende juleforløb nu
Oplev juletiden på Gammel Estrup anno 1918. Vi tilbyder en række stemningsfulde og lærerige
juleforløb, der er afstemt efter jeres behov.
Vi tager jer med til:
•
•
•

julen hos herskab og tjenestefolk
giver jer indblik i juletraditionernes forvandlinger og baggrund
og runder det hele af med julebag eller juleklip.

Forløbene er alle baseret på, at eleverne deltager aktivt med udgangspunkt i deres forudsætninger,
og der er fokus på en æstetisk læring og dialogbaseret undervisning.
Forløbene er af tre timers varighed, men kan tilpasses den enkelte gruppes behov. Læs mere om
priser og de enkelte juleforløb her.
[Juleforløb børnehaver]
Vær med på en eventyrlig rejse igennem juletiden. Når vi går på opdagelse, leger bager, klipper og
hygger. Børnene vil blive mødt af en dragtklædt museumsformidler, der er guide til en anderledes
julerejse på herregården. På rejsen er der både opgaver, der skal løses og fælles historiske julelege.
Vi runder det hele af med julehygge, julebag og juleklip. Sig endelig til hvis I har særlige ønsker.
Se link til forløbets relevans for læreplaner:
[Link] I forhold til de seks læreplanstemaer er forløbet i forhold til sprog både hvad angår børnenes
udvikling og arbejde med deres sproglige udtryk, dialogisk læsning og kropssprog. Derudover
indgår der lege, hvor børnene igennem lege arbejder med deres krop og bevægelse. Endelig er
juleforløbet relevant i forhold til kulturelle udtryksformer og værdier.

[Grundskole (0 – 8 kl.)]
Kom med og oplev juletiden på Gammel Estrup anno 1918. Vi tilbyder en række stemningsfulde og
lærerige juleforløb, der er afstemt efter det enkelte klassetrins faglige niveau. Vi tager jer med til
julen hos herskab og tjenestefolk, giver jer indblik i juletraditioner gennem tiderne og runder det
hele af med julebag og juleklip. Hele forløbet er baseret på en meget aktiv og sanselig læring, og
der er mange muligheder for at forholde sig til historiens kulturelle udtryk, strukturer og dynamik
dengang og nu. Under forløbet arbejder vi både med æstetisk læring og historisk videnstilegnelse
for at sikre det mest spændende og lærerige udbytte for eleverne. Kontakt os endelig hvis I har
særlige ønsker.
[Link til læringsmål]:
Alt efter klassetrin er det forskellige læringsmål, der kommer i spil. Vi arbejder med æstetisk
læring, sprog, kulturfænomener, historisk viden og samfundsmæssige forståelse og en udvidelse af
forståelse for julen som højtid og dens kulturelle baggrund og fællesskabende rolle dengang og nu.

[Specialskoler og specialklasser]
Et særligt tilrettelagt juleforløb hvor alle kan være med. Kom med på en julerejse her på
herregården, der er bygget op om elevernes aktive medvirken, brug af alle sanser og hele kroppen.

Eleverne vil blive mødt af en dragtklædt museumsformidler og efter fælles velkomst og julelege,
tager vi rundt på herregården og taler om juletraditioner dengang og nu. Vi besøger herskabet og
tjenestefolkene i julen anno 1918. Vi slutter det hele af med julebag, juleklip og julehygge.
Juleforløb til nye borgere og asylansøgere dansk sprog og kultur.
Velkommen til jul på Gammel Estrup! Hvad er jul i Danmark? Hvorfor betyder julehygge så meget
for danskerne, og hvad er vores traditioner og ritualer? I et sprog der er afstemt efter deltagernes
danskniveau, inviterer vi jer med på en rejse ind i vores julekultur. Her får I både en guidet
rundvisning af en dragtklædt museumsformidler, og mulighed for at arbejde med opgaver, synge
og danse og meget mere. I kommer til at se, hvordan vi fejrede julen i gamle dage, hvor vores
traditioner kommer fra, og hvordan de har forandret sig igennem tiderne Vi slutter af med fælles
julehygge med julesange, historiske julelege, julebag og juleklip.

