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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

Kom til gratis temadag om nye 

læreplanstemaer for dagtilbud 
 

Læring Norddjurs, Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og Nationalt netværk af skoletjenester 

inviterer til temadag den 3. september med fokus på 

dagtilbuddenes nye læreplanstemaer. Bliv opdateret på den 

nyeste viden på området og få inspiration til, hvordan du kan 

bringe temaerne i spil i din egen praksis.  

 

Arbejder du med de mindstes oplevelser, aktiviteter og læring uden for 

institutionernes mure, og ønsker du at være opdateret på den nye 

dagtilbudslovs betydning for de mindstes hverdag? Så sæt kryds i kalenderen 

den 3. september, hvor du kan blive klogere på teori såvel som praksis inden 

for eksterne aktiviteter for børn i alderen 0 - 6 år.  

 

Den nyeste viden 

I 2018 vedtager Folketinget en ny dagtilbudslov og dermed en ny 

pædagogisk læreplan. På denne temadag vil vi dykke ned i de nye 

læreplanstemaer og arbejde med, hvordan formidlere kan understøtte et 

godt og kreativt børnemiljø uden for daginstitutionen med fokus på 

læreplanstemaerne. Med udgangspunkt i indholdet i den styrkede læreplan 

byder temadagen på konkrete værktøjer, der kan overføres direkte til praksis 

hos den enkelte deltager, ligesom man kan blive opdateret på den nyeste 

forskningsbaserede viden om, hvordan man skaber et godt og kreativt 

børnemiljø i et eksternt læringsrum.  

 

Et herskabeligt børnemiljø 
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Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum danner rammer om dagen, 

og som en del af programmet kan man blive klogere på, hvordan 

herregårdens sale, gemakker, korridorer og kældre bliver anvendt som 

autentiske læringsrum for lokale børnehavebørn.  

”Det er af stor vigtighed, at formidlingscentre og kulturinstitutioner ikke 

blot udgør udflugtsmål, men også taler ind i dagtilbuddenes lovbestemte 

formålsparagraf og understøtter pædagogernes arbejde med at skabe gode 

læringsmiljøer, der støtter alle børns alsidige trivsel, læring og udvikling. 

Dette gør sig i høj grad også gældende i et område som Norddjurs, hvor 

der er langt mellem kulturinstitutionerne, og hvor et kulturelt fyrtårn som 

Gammel Estrup derfor har et særligt ansvar for at være en relevant 

medspiller overfor de lokale dagtilbud”, siger tovholder på Læring 

Norddjurs, Helle Ingerslev Kristensen.  

Yderligere oplysninger og program findes her eller ved henvendelse til 

tovholder på Læring Norddjurs cand.mag. Helle Ingerslev Kristensen på 

hik@gammelestrup.dk  

Tilmelding til koordinator i Nationalt netværk af skoletjenester Rikke 

Bækstrøm på rb@skoletjenestenetvaerk.dk senest d. 20. august.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 

       
              Fakta 
 

• Læring Norddjurs udvikler Norddjurs Skoletjeneste med nye målgrupper, 

flere tilbud og ny viden om børn og unges eksterne læring i Norddjurs. 

Ambitionen er, at børn og unge i Norddjurs får flere og bedre eksterne 

læringstilbud end deres jævnaldrende i storbyerne. 

• Læring Norddjurs er et samarbejde mellem Museum Østjylland, Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Norddjurs Skoletjeneste med 

Gammel Estrup som primus motor. Læring Norddjurs er støttet af Slots- 

og Kulturstyrelsen og Norddjurs Kommune. 

• Læring Norddjurs står bag den årlige Læringsmesse Norddjurs og 

”Netværk for kulturel læring i Norddjurs”. Netværket er et fagligt netværk 

for alle, der beskæftiger sig med kulturel læring for børn og unge i 

Norddjurs.  

• Temadagen er arrangeret af Læring Norddjurs, Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og Nationalt netværk af skoletjenester. 

 

http://gammelestrup.dk/wp-content/uploads/2018/05/Temadag-l%C3%A6replanstemaer-INVITATION.pdf
mailto:hik@gammelestrup.dk
mailto:rb@skoletjenestenetvaerk.dk
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Den styrkede pædagogiske læreplan byder blandt andet på 
læreplanstemaerne Kulturelle udtryksformer og værdier og Natur, udeliv og 
science. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.  
 

 
 
Temadagen byder på hands on aktiviteter med inspiration til oplevelser for 
de mindste, der afspejler de styrkede læreplanstemaer i det eksterne 
læringsrum. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.  
 

 
 
Bliv klogere på, hvilke redskaber der virker, når vi skal skabe det gode 
børnemiljø uden for daginstitutionernes mure. Foto: Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum. 
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Fakta om Gammel Estrup 
 

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev 
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i 
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en 
selvejende institution. 

 

• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger 
sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af 
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, 
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm. 

 

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for 
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel 
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen 
Aarhus. 

 

• Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni 
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for 
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste 
for børn og unge. 

 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året, 
heraf ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra 
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. 
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets 
mange, årlige formidlingsaktiviteter.  

 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, 
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 

 

http://www.gammelestrup.dk/
http://www.facebook.com/gammelestrup
http://www.instagram.dk/gammelestrup
mailto:post@gammelestrup.dk

