
Kære Niels, 
Tak for i går. 
  
Hermed status for projekt Kultur & Skole: 

 
Ringsted Museum og Arkiv har udarbejdet et skolemateriale til den nyopsatte udstilling: 
Landbrug, Natur og Samfund. 

 
Materialet henvender sig til 4.-5 klasser og falder i tre dele.  
1) Lærervejledning med beskrivelse af materialet, trinmål for 4. klasse og kommenteret 
litteraturhenvisninger.  
2) En rammefortælling om to børn, der vokser op på en gård i Ringsted området i 1909. 
Personerne er opdigtede, de historiske fakta er helt konkrete.  
3) et sæt opgaveark, hvor spørgsmålene relaterer sig dels til  historien om de to børn, 
dels til selve udstillingen. 
Rammefortællingen kan læses på klassen, besvarelse af opgavearket kan kun foregå på 
museet. 
  
Den oprindelige ide var at udforme materialet til 6. klasses niveau. 
Der blev etableret kontakt til en lokal skole, hvor en 6. klasses lærer indgik i samarbejdet. 
Han fik materialet tilsendt til bedømmelse, inden det skulle lanceres til eleverne. 
Imidlertid meldte han aldrig tilbage og det viste sig senere, at han var blevet 
langtidssygemeldt. I den periode lå arbejdet med materialet stille, da vi afventede hans 
respons. Da den ikke kom, henvendte vi os til en anden lærer, som havde en 5. klasse i 
de fag, som materialet vedrører. Hendes elever læste rammefortællingen på skolen og 
besøgte derefter museets udstilling, hvor de svarede på spørgsmålene i opgavearket. 
Efterfølgende evaluerede vi i fællesskab forløbet og materialet. 

 
På alle måder et meget fint forløb med denne 5. klasse og deres lærer. Responsen var 
god og meget konstruktiv, og der blev på den baggrund foretaget justeringer af 
materialet. Den væsentligste justering gælder målgruppen (fra 6. klasse til 4. klasse 
niveau).    

 
I øjeblikket ligger materialet hos grafiker og afventer endelig design. Tanken er at trykke 
materialet som et lille hæfte til klassesæt. 
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