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“...Jeg troede, det blev kedeligt,
men det var faktisk sjovt...”
SEBASTIAN, 6. KLASSE, AALYKKESKOLEN

”... Det var rigtig sjovt at få lov til at have
alle de gamle sager i hænderne. Det var
ligesom, at man ikke troede, at børn kunne
finde på at ødelægge dem...”
EMMA, 4. KLASSE, ØDIS SKOLE.

4

SKOLETJENESTEN KOLDING 2022/23

Skoletjenesten Kolding
Skoletjenesten Kolding, som er forankret ved Kolding
Stadsarkiv, udvikler og gennemfører undervisningstilbud på vegne af kommunens tre kulturhistoriske institutioner; Stadsarkivet, Museum Kolding og Kongernes
Samling – Koldinghus. Det betyder, at som lærer og
skole er der én indgang til de kulturhistoriske læringstilbud – uanset om man gerne vil besøge Skamlingsbanken, den gamle borgerskole i Nicolai, Verdensarv i
Christiansfeld, Gestapocellen i Staldgården eller kongeslottet Koldinghus. I Skoletjenesten Kolding udnytter vi stedernes autenticitet, men inddrager også samlingerne fra både arkiv og museer i undervisningen.
Ligesom flere forløb kan foregå i skolernes egen nærområde.
Sammen med Skoletjenesten Kolding kan du som lærer understøtte en varieret undervisning i historiefaget,
som giver eleverne mulighed for at møde historien på
nye måder. Vi gør iøvrigt opmærksom på, at der kan søges om hjælp til transport hos skoleforvaltningen.

Skoletjenesten Kolding leverer ikke blot undervisningsforløb men tilbyder også forpligtende partnerskabsaftaler, som er skræddersyet til den enkelte skole. Ligesom Skoletjenesten faciliterer et historielærernetværk
i Kolding Kommune, hvor tilknyttede lærere kan hente
inspiration, viden og sparring.
Endelig kan Skoletjenesten Kolding også tilbyde særlig
tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb til lærere, der
ønsker at blive skarpere på fagets rammer og muligheder, men også hvordan man kan bruge de eksterne læringsmiljøer i åben skole til at kvalificere undervisningen
yderligere.
Skoletjenesten Kolding glæder sig til endnu et spændende skoleår, hvor vi inviterer eleverne ud af skolen og
ind i historien!

Lene Wul
Stadsarkivar

Alle skoletjenestens aktuelle tilbud kan findes og bookes via www.skoletjenesten.dk/skoletjenesten-kolding,
men de er også alle samlet i dette inspirationskatalog.
Skoletjenesten Kolding leverer anderledes og nytænkende undervisningstilbud til skolerne med vægt på at
eleverne skal ’gøre historie’ og opleve, hvordan historien både kan være nærværende og relevant for dem
selv. Ligesom vi inviterer skolerne og eleverne rundt
i hele Kolding Kommune og på opdagelse i de mange
spændende lokale fortællinger, der på hver sin måde
indgår i den store historie.
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Gennem lokalhistorien åbnes
globalhistorien
Skoletjenesten Koldings pædagogiske profil
I Skoletjenesten Kolding har vi fokus på at skabe varieret, kreativ, kritisk og myndiggørende undervisning.
Med udgangspunkt i en dialogisk, involverende og elev
aktiverende didaktik er det vores mål at styrke elevernes forståelse af samspillet mellem fortidsfortolkninger,
nutidsforståelser og fremtidsforventninger. Det gør vi
blandt andet ved, at eleverne arbejder med sammenhængen mellem sin egen, den lokale og den helt store
historie. Ambition er med andre ord, at eleverne får øjnene op for, at de selv er både historieskabte og historieskabende.
Skoletjenesten Kolding er et kommunalt tilbud, der
udvikler og tilbyder kulturhistoriske læringsforløb til
Kolding kommunes grundskoler, ungdomsuddannelser
og videregående uddannelsesinstitutioner. Skoletjenesten har sit primære fokus på grundskolen og ungdomsuddannelserne.
SANSELIG HISTORIEUNDERVISNING
Hos Skoletjenesten Kolding inviterer vi eleverne ind
i historien ved at gøre den sanselig og nærværende.
Det gør vi med udgangspunkt i arkivets og museets
samlinger, der dækker Kolding og Kolding kommunes
historie fra 1200-tallet og frem til i dag. Den sanselige dimension understøttes ydermere ved at eleverne
befinder sig i autentiske historiske rum, om det er på
Kolding Stadsarkiv, Koldinghus, Staldgården, Christiansfeld, Skamlingsbanken eller om det er i den lokale
skoles egne byrum.
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TVÆRFAGLIGHED OG REFLEKSION
Skoletjenesten Kolding er en kulturhistorisk skoletjeneste, hvor der arbejdes systematisk med at integrere
elementer fra billedkunst/design, kristendomskundskab og samfundsfag i hovedparten af de udbudte
forløb. Med et tværfagligt fokus ønsker vi yderligere at
understøtte en sanselig tilgang til historiefaget, hvor
både krop og bevægelse inddrages. Målet med det er
at skærpe elevernes sensibilitet for fortiden, så de lærer
at forholde sig til deres egne og andres forudantagelser, ved at omsætte den kropslige erfaring til analyse
og refleksion.
SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE
I Skoletjenesten Kolding er der omfattende erfaring
med samskabende processer og forskellige typer af
partnerskaber med skolerne. Flere af undervisningsforløbene er således udviklet i samspil med kommunens
skolelærere. Det udvikles løbende nye samarbejdsflader, hvor Skoletjenesten Kolding indgår som en aktiv
part eller facilitator for samarbejdet, heriblandt gennem
etablering af et kommunalt historielærernetværk.
Skoletjenesten Kolding er regional koordinator for Skoletjenesten – Nationalt videnscenter for eksterne læringsmiljøer.

”...Mit hidtidige samarbejde med eksterne
læringsmiljøer har været, hvor man
‘bestiller en vare’ til et læringsforløb. Her
var det fedt at deltage samskabende
i tankerne bagmudarbejdelsen af
læringsforløbet...”
LÆRER I ARKIVETS KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB

Læringsrum
KOLDING STADSARKIV
Kolding Stadsarkiv er placeret i den gamle Borgerskole
fra 1856, der i dag er en del af Nicolai kulturkompleks.
I arkivets magasiner har vi samlinger, der dækker perioden fra 1841 og frem til i dag. Det kan for eksempel
være fotos, aviser, breve, lydoptagelser, film og dagbøger, samt offentlige dokumenter som bl.a. referater fra
byrådsmøderne. Magasinerne er et skatkammer fyldt
med originale kilder. Samlingerne gør os i stand til at
fortælle historier om både stort og småt i hele lokalområdet. I modsætning til de fleste andre skatkamre, så
må man på arkivet både se og røre, men også selv fortælle historien.
MUSEUM KOLDING
På Museum Kolding får man Koldings kulturhistorie udfoldet - fra lokalhistorie til national- og verdenshistorie.
Fra UNESCO verdensarv i Christiansfeld, over Skamlingsbankens historie som danskhedens vugge til nyere tids kulturhistorie i hele Kolding kommune. Museum
Kolding har til huse på tre fysiske lokationer: Staldgården i Kolding by, der også huser den unikke Zelle II der står som da, Gestapo forlod den. Besøgscentret
Skamlingsbanken og i Søstrehuset i Christiansfeld.
Ambitionen for museet er, at det skal være et moderne
og højaktuelt museum, som med nyskabende og relevante udstillinger og formidling skal være kommunens
lokalhistoriske kraftcenter. Museets ansvarsområde er
nyere tids kulturhistorie i Kolding kommune foruden
specialansvar for dansk sølv fra renæssancen til i dag.
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KONGERNES SAMLING - KOLDINGHUS
Koldinghus – Jyllands sidste kongeborg – har gennem
sin mere end 750-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie: Som grænseværn, som
kongelig residens, og som sæde for den lokale statsadministration. Efter katastrofebranden i 1808 tiltrak
slotsruinen sig megen opmærksomhed som malerisk
ruin, som inspirationskilde for malere og digtere, og
gennem mere end 100 år har ruinen været genstand for
restaureringer og gradvis indretning til kulturhistorisk
museum og hjemsted for kulturelle aktiviteter. Skoletjenesten Kolding tilbyder kulturhistoriske undervisningsforløb om slottets og slottets forbindelse med Kolding
by.
PÅ SKOLEN ELLER I SKOLENS NÆROMRÅDE
Nogle forløb tilbydes til skolen eller skolens nærområde. Se de enkelte forløbsbeskrivelser for informationer
om det. I Skoletjenesten Kolding kan vi tilbyde børn og
unge en autentisk og taktil oplevelse i mødet med vores
samlinger i vores eksterne læringsrum. Samtidig bruger
vi også samlingerne i et samspil med det byrum og kulturlandskab, som er helt tæt på eleverne. Afgørende for
os er, at vi altid tager udgangspunkt i elevens helt nære
livsverden.

“...Jeg synes, det er klogt af dem, at
de blander historie og billedkunst,
for så får vi både bevægelse for
fingre og hjerne...”
YOSEF, 5. KLASSE, AALYKKESKOLEN

SKOLETJENESTEN KOLDING 2022/23
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Formidlere
Kamma Poulsen-Hansen

Dennis Hornhave Jacobsen

Mag.art i forhistorisk arkæologi med supplering i kultur og formidling samt uddannet museumsunderviser

Læreruddannet og cand. mag i pædagogik

At åbne elevernes øjne for en helt ny måde at se deres
by på, er for mig den største motivation i arbejdet med
historieformidling for børn. Den taktile tilgang til historien har grund i min uddannelse som arkæolog, hvor
genstandene åbner op for de store fortællinger. Arkiver
og museer har ry for at være støvede og kedelige, men
når børnene får redskaberne til at afkode og forstå historiens tegn i bygninger, arkivæsker eller i deres eget
byrum, og verden på den måde åbner sig og historien
bliver mere nærværende, så har jeg haft en vidunderlig
dag på arbejde.

Kim Mikkelsen
Folkeskolelærer og historienørd
Historie er et vigtigt fag. Der er her, vi får forklaringen
på, hvordan vores moderne verden er blevet til og hvordan hver periode gennem historien har givet sit bidrag
til vores hverdag. Historie er heller ikke et fjernt emne,
der kun kan læres gennem bøger. Faget historie starter med en selv, breder sig til der, hvor man bor lokalt,
til det land man bor i, inden man ender ude i den store
verden. Den kan forstås (eller opleves) gennem skuespil,
modelbygninger, orienteringsløb – kun fantasien sætter
grænser.

At gå på opdagelse i historien skal også være en anledning til at gå på opdagelse i sig selv, og de fællesskaber
man er en del af. Derfor er det vigtigt for mig, at historie både handler om de store linjer, men også om helt
jordnære og håndgribelige problemstillinger - hvordan
iscenesætter vi fx os selv, hvordan indretter vi vores liv
og hvordan har det alt sammen set ud over tid? Hvis
man bliver klogere på fortiden, har man på den måde
også mulighed for at forholde sig mere nuanceret, til
den fremtid vi alle skal være med til at skabe.

Camilla Brask Rasmussen
Cand.mag. i historie med sidefag i journalistisk
formidling
For mig drejer historien sig ikke kun om konger, statsministre og andre berømte og magtfulde mennesker.
I virkeligheden fortæller den del af vores historie kun
en brøkdel om, hvorfor vores verden er, som den er.
Skal man nærme sig et større billede, skal man i ligeså høj grad dyrke den lokale historie og historien om
helt almindelige menneskers liv og hverdag. Jeg oplever, at elevernes møde med de lokale historier skaber
AHA-oplevelser, der kan være med til at stimulere deres
interesse for og engagement i vores fælles fortid, nutid
og fremtid.
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Forløb til indskolingen
→ Koldinghus gennem 750 år
→ Livet i gamle dage
→ Skamlingsbanken for begyndere

Koldinghus
gennem 750 år
En introduktion til
Koldinghus

Hvorfor ligger der et slot i Kolding, og er det rigtigt, at der har
boet konger og dronninger?
Vi tager på en tur rundt på det gamle slot og undersøger dets
lange og spændende historie. Vidste du for eksempel, at man
kan se en del af slottets historie, hvis bare man har øjnene med
sig? På turen kommer eleverne både til at lære noget om det
ikoniske tårn og de uhyggelig brande, der har sat sit præg på
slottet.

—
→ Sted: på Koldinghus.
→ Varighed: 1,5 klokketime.
→ Fag: Historie.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhæng” (Historie).
→ Arbejdsform: Rundvisning.
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Livet i gamle dage
Oplevelsesdag

Vi rejser tilbage i tiden til årene omkring 1910 og forestiller os,
at vi levede dengang. Hvordan var det at gå i skole, og havde
børnene overhovedet tid til at lege? Scenen sættes ved hjælp
af billeder og PowerPoint, hvor der bliver fortalt om livet dengang, og hvor eleverne selv går på opdagelse i, hvad billederne
kan sige om, hvordan der så ud for 100 år siden i området, hvor
de selv bor i dag.
Så er det tid til at besøge skolen anno 1910. Alle elever får nye
navne – navne, der er hentet fra rigtige børn, der levede dengang i det område, eleverne kommer fra. Elever fra f.eks. Vonsild Skole kommer altså til at spille børn, der rent faktisk boede
i Vonsild dengang. Børnene stiller pænt op og prøver datidens
undervisning.
Læreren skal huske:
Afsæt god tid at dele de roller ud, som vi sender til skolen på
forhånd. Børnene skal også kunne ”Fadervor” og de to første
strofer af ”Op al den ting som Gud har gjort” udenad. Så kan vi
nemlig øve salmevers.

—
→ Sted: På egen skole.
→ Varighed: 1,5 - 3 klokketimer, alt efter mål og ønsker.
→ Fag: Historie og dansk.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhæng” (Historie).
→ Arbejdsform: PowerPoint og rollespil.

SKOLETJENESTEN KOLDING 2022/23

15

Skamlingsbanken
for begyndere
Leg og læring på den gamle
banke for 0.-3-klasse

Syd for Kolding ligger en stor bakke – Skamlingsbanken. Med
sine 113 m er banken det højeste punkt i hele Sønderjylland. Et
sted, der rummer masser af historier. Hvordan er den blevet
skabt og hvad har vi mennesker brugt den til gennem tiderne?
Det er de to spørgsmål, eleverne skal arbejde med.
Undervisningstilbuddet rummer fem elevaktiviteter, der har
hver sin fortælling og aktiviteter, som får børnene til at kende
bankens alsidige historie. Aktiviteterne er struktureret i moduler, så forløbets længde kan tilpasses elevgruppens forudsætninger og behov.

—
→ Sted: Skamlingsbanken.
→ Varighed: Kan tilpasses fra 1,5 eller 3 klokketimer alt efter
mål og ønsker.
→ Fag: Dansk, matematik, natur-teknik, historie og elevens alsidige udvikling.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kommunikation” (Dansk) ”Kronologi og sammenhæng” (Historie). Derudover elementer af natur-teknik og matematik, hvis man vælger hele forløbet.
→ Arbejdsform: Styret leg og dialogbaseret fortælling.
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Forløb til mellemtrinnet
→ Før, nu, fremtid
→ Det er kilder!
→ Med Christian 4. på Koldinghus
→ Til minde om
→ Hvem er jeg? Aagaards portrætter
→ Christiansfeld – fra ide til verdensarv

Før, nu, fremtid
En byvandring i skolens
lokalområde

Eleverne tages med på en byvandring, hvor skolens lokalområde er udgangspunktet, og hvor eleverne selv
deltager aktivt. På turen åbnes deres nære byrum op og
foldes ud. De opdager, hvordan de i deres helt nære lokalområde kan møde historien – både den lille og den store.
Undervisningsforløbet starter i klassen, hvor eleverne
introduceres til arkiv og museum, og vi taler med dem
om, hvordan man kan se lokalhistorien i landskabet og
byrummet. Byvandringen består af en række stop ved
steder eller bygninger, som kan foldes ud til en fortælling
om lokalhistorien ved hjælp af fotos fra arkivets samlinger. Undervejs deltager eleverne aktivt, når de skal lede
efter spor i bygninger, følge med i vandringen på deres
eget kort, lave frottage med oliekridt og tegne colour
diary. Formålet er at vække elevernes fornemmelse for
lokalhistorien, som den fremtræder i bybilledet. Til slut får
eleverne mulighed for at formulere ønsker til fremtiden i
deres lokalområde.
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Efterbearbejdning
De iagttagelser og øvelser eleverne har arbejdet med
kan bruges hjemme på skolen i både historie, billedkunst
og dansk.
Man kunne fx:
→ Tegne eller skrive en fortælling om ønsker for fremtiden.
→ Researche yderligere på lokalhistorien og formidle det
visuelt eller mundtligt.

—
→ Sted: På skolen og i lokalområdet.
→ Varighed: 2 klokketimer.
→ Fag: Historie og billedkunst.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og ”Historiebrug” (Historie) samt ”Billedfremstilling” (Billedkunst).
→ Arbejdsform: Undersøgende byvandring.

Det er kilder!
Om at læse og forstå
originale kilder

Hvad er kilder – og hvordan læser man dem? Disse
spørgsmål er omdrejningspunktet for dette kildeforløb
for mellemtrinnet, hvor eleverne stifter bekendtskab
med flere forskellige kildetyper; aviser og breve, skrevet
med henholdsvis gotisk skrift og skråskrift, fotos og kort.
At læse og forstå kilder kræver en forforståelse, som
kan være svær at etablere, når man ikke har de originale kilder til rådighed. I dette forløb får eleverne nogle
værktøjer, der giver dem et indblik i hvordan man læser
og forstår de originale kilder, som man kan finde i Stadsarkivets magasiner. Jo før eleverne introduceres til originale kilder og får en forståelse af, at kilder ikke kun er
skrevet på A4-ark med skrifttypen Times New Roman,
desto bedre forudsætninger får de for at bruge kilderne
aktivt. Læreren kan på forhånd vælge mellem to temaer
for kilderne: Første Verdenskrig eller Genforeningen.
Læreren skal huske
→ At vælge et tema og give Skoletjenesten besked.

Efterbearbejdning
→ Der kan laves orienteringsløb, hvor de forskellige temaer og kildetyper bringes i spil på posterne.
→ Man kan arbejde videre med kildekritik i klassen, gå
mere i dybden med de kildekritiske begreber eller med
én af de fire kildetyper.
→ Eleverne kan præsenteres for en helt anden type kilde – fx en mundtlig kilde. Det kunne for eksempel være
en krigsveteran eller ”bare” bedsteforældre og forældre.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv.
→ Varighed: 2 klokketimer
(kan justeres alt efter mål og ønsker).
→ Fag: Historie og billedkunst.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” (Historie) ”Billedkommunikation” og Billedfremstilling” (Billedkunst).
→ Arbejdsform: Dialogbaseret oplæg samt individuelt
arbejde og gruppearbejde.
SKOLETJENESTEN KOLDING 2022/23
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Med Christian 4.
på Koldinghus
Undersøgelse af Christian 4.s
tilknytning til Koldinghus

Christian 4., der regerede 1588-1648, er en af de bedst kendte
konger i Danmark. Han er samtidig en af de konger, der opholdt sig mest på Koldinghus, især i sin barndom. Han er tillige
en af de konger, der har sat det største præg på Koldinghus.
Det ikoniske kæmpetårn blev for eksempel bygget i begyndelsen af 1600-tallet, altså i Christian 4.s regeringstid.
På vores besøg på slottet følger vi i Christian 4.s fodspor. Undervejs møder eleverne beretningen om, hvordan han som lille dreng blev sendt til Koldinghus af sine forældre, for at gå i
skole her. Hvordan han som voksen konge byggede videre på
slottet og om de fester, han holdt her.

—
→ Sted: På Koldinghus.
→ Varighed: 2 klokketimer
→ Fag: Historie og billedkunst/design.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde”, Kronologi og sammenhæng”,
”Historiebrug” (Historie) samt ”Billedanalyse” (Billedkunst) og
”Design” (Håndværk og design).
→ Arbejdsform: Involverende rundvisning.
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Til minde om
Opdag Skamlingsbankens
historie og mindesmærker

Mindesmærkerne på Skamlingsbanken er håndgribelige
udtryk for en tid med konflikter om sprog og nationalt
tilhørsforhold. I forløbet introduceres eleverne, ved hjælp
af mindesmærkerne i landskabet, til en kompliceret men
vigtig periode i områdets, og ikke mindst Danmarks historie. Ved hjælp af greb fra grundskolens kreative fag
skal eleverne undersøge mindesmærkerne og reflektere
over, hvorfor nogle personer og begivenheder er fundet
vigtige nok til, at de skal mindes.

Efterbearbejdning
De fortællinger og øvelser eleverne har arbejdet med kan
bruges hjemme på skolen i både historie, billedkunst/
håndværk og design og dansk.

Første del af forløbet (1,5 klokketime) er en styret undersøgelse af, hvilken fortælling monumenterne på
Højskamlingen kan fortælle. Klokkestablen inddrages,
så eleverne opdager, hvor forskelligartet mindesmærker
kan udføres. Som afrunding på første del af forløbet udarbejder eleverne en kreativ skitse, til et mindesmærke
de selv kunne tænke sig at opføre.

—

I sidste del af forløbet (1,5 klokketime) arbejder eleverne
med, hvad der gør nogle historiske begivenheder vigtigere end andre og hvorfor fx kvindekampen ikke er blevet
markeret med et mindesmærke på Skamlingsbanken.
Afslutningen på forløbet foregår i besøgscenteret, hvor
eleverne sendes på opdagelse efter de fortællinger, personer og genstande de er stødt på undervejs i forløbet.

Eleverne kan fx:
→ Lave deres eget mindesmærke over en person de vurderer er vigtig at huske i fremtiden.
→ Skrive taler om emner de selv brænder for.
→ Undersøge historiebrug i mindesmærker og taler.

→ Sted: Skamlingsbanken
→ Varighed: Kan tilpasses fra 1,5 eller 3 klokketimer alt
efter mål og ønsker.
→ Fag: Historie og billedkunst/design.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde”, ”Historiebrug” (Historie)
samt ”Billedanalyse” (Billedkunst) og ”Design” (Håndværk
og design).
→ Arbejdsform: Guidet undersøgelse, selvstændig undersøgelse, gruppearbejde, diskussion.
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Christiansfeld
fra ide til
verdensarv
Byvandring med hoved,
hjerte og hænder
Tag eleverne med på en byvandring i Christiansfeld, og hør
om Brødremenighedens og byens spændende historie.
Eleverne tages med på en byvandring, hvor de selv deltager
aktivt. På turen åbnes bygninger og byrum op og anvendes
som illustration af Christiansfelds fascinerende historie.
Byvandringen består af en række stop ved steder eller
bygninger, hvor fortællingen om Brødremenigheden og byens grundlæggende ideer foldes ud ved hjælp af fotos og
kreative øvelser. Undervejs deltager eleverne aktivt, når de
skal lede efter bygninger, følge med i vandringen på deres
eget kort, lave frottage med oliekridt og tegne colour diary.

—
→ Sted: Christiansfeld.
→ Varighed: 2 klokketimer.
→ Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og ”Historiebrug” (Historie) ”Billedfremstilling” (Billedkunst) samt ”Kristendom” og
”Livsfilosofi og etik” (Kristendomskundskab).
→ Arbejdsform: Undersøgende byvandring.
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Hvem er jeg?
Aagaards
portrætter
Om gamle fotografier og livsvilkår i
1800-tallet

Eleverne og deres egne familieforhold sættes i spil i et forløb, hvor
eleverne gennem portrætter fra 1800-tallets Kolding får viden om
billeder som kilde, Koldings befolkning i 1800-tallet, og familie- og
slægtsforhold før og nu samt livet i slutningen af 1800-tallet. Eleverne udarbejder en digital collage, som afspejler, hvem de er. Eleverne
introduceres til fotografiets historie og en række fotografier taget af
Koldings første fastboende fotograf, P. Aagaard, fra 1857-1880. Ud fra
fotografierne tager vi en snak om familieforhold i 1800-tallet og om,
hvad detaljerne på fotografierne kan fortælle os om personerne og
deres liv. Vi sammenligner det, vi kan aflæse fra billederne om børnenes liv, med elevernes eget liv. Hvordan adskiller deres liv sig fra
fortiden og på hvilke punkter er der ligheder?
Læreren skal huske
→ Alle elever skal have et familiefoto med, som bliver en del af den
digitale collage.

—
→ Sted: Historisk værksted på Kolding Bibliotek.
→ Varighed: 2 klokketimer.
→ Fag: Historie og billedkunst.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Billedanalyse” og ”Billedkommunikation” (Billedkunst) ”Kildearbejde” og ”Kronologi og sammenhæng” (Historie).
→ Arbejdsform: Dialogbaseret introduktion og individuelt arbejde.
VIGTIG INFORMATION Udbydes kun 5., 7., 8., 12., 14., og 15. december
i tidsrummet 8.30-10.30.
SKOLETJENESTEN KOLDING 2022/23

25

Forløb til udskolingen
→ Kirkegårde i Kolding Kommune
→ Brikkerne til besættelsestidens Kolding
→ Hvor går grænsen?
→ Herfra min verden går
→ Demokratiet er mit – ordet er frit
→ Bag tallene
→ Christiansfeld - Fra idé til verdensarv
→ Ordets magt
→ Den kolde krig
→ Et spejl i fortiden

Kirkegårde i
Kolding Kommune
Undersøg den lokale kirkegård

De danske kirkegårde er en uvurderlig kilde til vores kulturhistorie. Det er samtidig et område, hvor Danmark adskiller sig afgørende i forhold til vores nabolande. Der er
for eksempel ikke ret mange lande, der indretter deres
kirkegårde som haver. Efter en kort præsentation sendes eleverne rundt på kirkegården for at finde de spændende historier og oplysninger gravstederne gemmer
på. Er der tid til det, går vi en tur på kirkegården og hører
mere om udvalgte gravsteder.
Der er udviklet forløb til følgende kirkegårde i Kolding
kommune: Den gamle kirkegård i Kolding, Sdr. Kirkegård
i Kolding, Sdr. Bjert Kirkegård, Dalby Kirkegård, Alminde
Kirkegård og Skanderup Kirkegård.
Skriv til os i god tid, hvis din kirkegård ikke er på listen.
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Læreren skal huske
→ At have inddelt eleverne i gode arbejdsgrupper.

—
→ Sted: Skolens lokale kirkegård.
→ Varighed: 1,5 klokketimer.
→ Fag: Historie og kristendomskundskab
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kronologi og sammenhæng”, ”Kildearbejde” (Historie) og ”Kristendom” (Kristendomskundskab).
→ Arbejdsform: Guidet undersøgelse.

Brikkerne til
besættelsestidens
Kolding
Et kildebaseret forløb

I dette forløb lægger eleverne brikkerne til historien om
besættelsestidens Kolding. Historieskrivning er nemlig
lidt som et puslespil, hvor kilderne er brikkerne. Her er det
eleverne selv der lægger brikkerne til historien. De læser
kilder og formidler deres nye viden gennem et puslespil
med otte brikker. Hver brik har et tema: Indkvartering af
tyske soldater, kvinder der var kærester med tyske soldater, modstandskampen, danskere der samarbejdede
med tyskerne, sortbørshandlen, jødernes flugt og tyske
flygtninge.
Formidlingen af kilderne sker på en byvandring, hvor eleverne gruppevis fortæller om hver deres brik. Formålet
med puslespillet er at give plads til de små historier og
nuancer, som der ikke altid bliver plads til i de store samlede fortællinger. Brikkerne til puslespillet samles først til
sidst og et hul i den samlede fortælling afsløres.

historisk nedslag i et længere forløb og som en afrunding/opsamling på et forløb I er ved at afslutte.
Læreren skal huske
→ Læreren skal på forhånd inddele eleverne i 8 grupper.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv (Mødested) og Staldgården
→ Varighed: 3 klokketimer. Kan gøres kortere alt efter
mål og ønsker.
→ Fag: Historie.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og ”Historiebrug” (Historie). I forløbet udarbejdes et produkt, der kan bruges
som inspiration til arbejde med kulturteknikker i forbindelse med prøven i historie.
→ Arbejdsform: Dialogbaseret og gruppearbejde.

Efterbearbejdning
→ Puslespillet om besættelsestiden kan fungere både
som en opstart til et nyt forløb i klassen, som et lokal
SKOLETJENESTEN KOLDING 2022/23
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Hvor går
grænsen?
Om genforeningen i 1920

I dette undervisningsforløb zoomes ind på kanonpunktet Genforeningen i 1920. Kolding ligger i det grænseland,
hvor flere begivenheder før, under og efter Genforeningen udspillede sig. Begivenheden sættes i undervisningsforløbet ind i en sammenhæng gennem kilder, der
kan belyse forskellige aspekter af denne væsentlige historiske begivenhed. Eleverne arbejder selv aktivt med
forskellige kildetyper såsom aviser, erindringer, breve,
postkort samt billeder, der hver især bidrager til forståelsen af Genforeningens betydning i dens samtid og i dag.
Igennem dagen lægges op til, at eleverne reflekterer
over Genforeningens betydning for dem selv, for datiden,
for nutiden og for fremtiden. Til sidst svarer eleverne på
spørgsmålet om, hvor på kroppen Genforeningen sidder:
i hjertet, hjernen eller fødderne?
Efterbearbejdning
→ Gåtur omkring mindesmærker i Kolding by og dialog
om, hvem der skriver historien og hvem der bestemmer,
hvad der skal mindes.
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Læreren skal huske
→ At lave 7-10 grupper (helst 10).
→ Man kan med fordel have talt om appelformerne patos,
etos og logos.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv.
→ Varighed: 4 klokketimer.
→ Fag: Historie og samfundsfag.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde”, ”Kronologi og sammenhæng”, Historiebrug” (Historie) samt ”Samfundsfaglige metoder”, Politik” og ”Sociale og kulturelle forhold”
(Samfundsfag). I forløbet udarbejdes et produkt, der
kan bruges som inspiration til arbejde med kulturteknikker i forbindelse med prøven i historie.
→ Arbejdsform: Individuelt og i grupper.

Herfra min
verden går
Kildearbejde med udgangspunkt i
skolens lokalområde
Med udgangspunkt i kilder fra arkivets samling, der drejer sig
om elevernes eget lokalområde, åbnes deres øjne for historien
i det samfund de færdes i til daglig. Eleverne researcher selv
på historier, som de selv vælger, og de arbejder selv med at
strukturere deres viden i en fortælling, andre kan få glæde af.
Gennem en fælles brainstorm med mindmap finder vi frem til
en række historiske fortællinger, som eleverne gerne vil dykke
ned. De researcher herefter på historierne gennem kilder og
søgebaser. Eleverne introduceres til storyboard som et værktøj til at formidle deres historie. På den måde sættes der struktur på den viden, de tilegner sig. Undervejs skal de tage stilling
til, hvilke kildetyper de bruger til deres fortælling og kildernes
troværdighed. Til slut samler vi op og eleverne giver et kort
resume af den historie, de selv har arbejdet med ved hjælp af
deres storyboard.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv.
→ Varighed: 3 klokketimer.
→ Fag: Historie .
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområdet ”Kildearbejde”. I forløbet udarbejdes et produkt, der
kan bruges som inspiration til arbejde med kulturteknikker i
forbindelse med prøven i historie.
→ Arbejdsform: Individuelt og i grupper.
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Demokratiet er mit
– ordet er frit
Fra ide til handling i lokalpolitik

I dette forløb får eleverne indblik i det kommunale demokrati. Gennem kilder, der belyser sagen om etableringen
af et storcenter i Kolding, får eleverne viden om, hvordan
en idé bliver til et forslag og til sidst en beslutning i byrådet. Vi starter dagen med en gåtur, hvor eleverne får et
kort historisk rids over udviklingen i byens handelsliv og
kommunens planer for denne, indtil Kolding Storcenter
blev etableret. Tilbage på arkivet arbejder eleverne i otte
grupper med kilder, der belyser sagens gang. Som overgang til besøget i byrådssalen gives et kort historisk rids
over den kommunale strukturs udvikling og den kommunale administrations arbejdsopgaver. Denne viden
sætter eleverne i spil, når forløbet afsluttes i byrådssalen.
Her diskuteres elevernes egne idéer og forslag, der argumenteres, indgås kompromisser og til sidst afholdes
en afstemning. Det sejrende forslag præsenteres for et
byrådsmedlem, der giver feedback og kommer med forslag til, hvordan klassen kan arbejde videre med deres
sag.

Efterbearbejdning
→ Der kan udledes ideologier fra diskussionen i byrådssalen.
→ Klassen kan også diskutere forslag igen - nu med
holdninger, der matcher bestemte politiske partier eller
ideologier, i stedet for egne holdninger.
→ Der kan også startes en ny diskussion, med forslag, der
har sit fokus på nationalpolitik.
Læreren skal huske
→ Der skal bruges minimum én lektion på at forberede
4-6 forslag og argumenter for/imod. Husk at forslagene skal være kommunalpolitiske og at de skal tage udgangspunkt i elevernes livsverden. Forslagene sendes til
Skoletjenesten Kolding på mail cirka en uge før forløbet.
→ Det er en stor fordel, hvis klassen allerede har talt lidt
om hvad staten, regionerne og kommunerne er.
→ Læreren skal lave otte grupper, som eleverne skal arbejde i om formiddagen.
→ Kontakt Skoletjenesten i god tid før forløbet.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv (Mødested) og byrådssalen.
→ Varighed: Fra 9.00-14.00.
→ Fag: Historie og samfundsfag.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne: ”Kildearbejde”, ”Historiebrug” (Historie) samt
”Politik” og ”Sociale og kulturelle forhold” (Samfundsfag).
I forløbet udarbejdes et produkt, der kan bruges som inspiration til arbejde med kulturteknikker i forbindelse med
prøven i fagene.
→ Arbejdsform: Individuelt og i grupper.
VIGTIG INFORMATION
Demokratiet er mit – ordet er frit kan kun bookes på tirsdage, onsdage og torsdage i følgende uger i skoleåret
2022/2023:
Uge 37
Uge 38
Uge 45
Uge 10
Uge 15
Uge 16
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Bag tallene
En ghettoplans
konsekvenser i Kolding

Eleverne arbejder i dette undervisningsforløb med ghettoer og VKLA-regerings ghettoplan fra 2018 i et Kolding
perspektiv. Formålet med forløbet er at vise eleverne, at
der er flere nuancer bag de tal og statistikker, de præsenteres for i samfundsfag. Eleverne introduceres først
til ghettoerne, den almene boligs historie og formål gennem en byvandring. På den måde får eleverne set og oplevet det sted, de skal bruge resten af dagen på at beskæftige sig med. På arkivet introduceres eleverne for
forskellige typer af kilder, de anvender tal, og får viden
om, hvordan man kan gå kildekritisk til den slags fremstillinger. Eleverne arbejder efterfølgende med forskellige kilder i grupper, og prøver selv at omsætte tal og statistikker visuelt på en måde, der passer ind i den historie,
de gerne vil fortælle om ghettoerne.
Efterbearbejdning
→ Med den viden eleverne har opnået på arkivet, kan man
i klassen arbejde videre med løsninger på aktuelle genhusningsudfordringer, nedrivning af eksisterende boliger
og nybyggeri. Samt diskutere alment boligbyggeri og ar-
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kitekturens betydning for de mennesker, der bor der.
→ Læreren får efter forløbet tilsendt kilderne fra forløbet,
så de kan anvendes som opgivelser til eksamen.
Læreren skal huske
→ At inddele klassen i otte grupper før besøget på arkivet.
→ At vi mødes på parkeringspladsen ved Lærkevej i Skovparken.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv.
→ Varighed: 4 klokketimer.
→ Fag: Samfundsfag.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Samfundsfaglige metoder”, ”Politik” og
”Sociale og kulturelle forhold”. I forløbet udarbejdes et
produkt, der kan bruges som inspiration til arbejde med
kulturteknikker i forbindelse med prøven i fagene.
→ Arbejdsform: Individuelt og i grupper.

Christiansfeld fra
idé til verdensarv
Byvandring med hoved, hjerte
og hænder
Tag eleverne med på en byvandring i Christiansfeld, og hør om
Brødremenighedens og byens spændende historie.
Eleverne tages med på en byvandring, hvor eleverne selv deltager aktivt. Her åbnes bygninger og byrum op og anvendes
som illustration af Christiansfelds fascinerende historie.
Byvandringen består af en række stop ved steder eller bygninger, hvor fortællingen om Brødremenigheden og byens
grundlæggende ideer foldes ud ved hjælp af fotos og kreative
øvelser.
Undervejs deltager eleverne aktivt, når de skal lede efter bygninger, følge med i vandringen på deres eget kort, lave frottage
med oliekridt og tegne colour diary.

—
→ Sted: Museum Kolding – Christiansfeld.
→ Varighed: 2 klokketimer.
→ Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og ”Historiebrug” (Historie) ”Billedfremstilling” (Billedkunst) samt ”Kristendom” og ”Livsfilosofi og
etik” (Kristendomskundskab).
→ Arbejdsform: Undersøgende byvandring.
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Ordets magt
Skamlingsbanken som
sproglig og demokratisk kampplads

Skamlingsbanken var et demokratisk
arnested, hvor de første spæde initiativer for retten til at have en stemme i det
gryende demokrati blev formuleret. Det
er udgangspunktet for en hel dag, hvor
eleverne udforsker deres egen demokratiske stemme.
Eleverne kommer i dette forløb til
at stifte bekendtskab med en række historiske taler fra de sidste 180 år.
Gennem arbejdet med disse taler får
eleverne mulighed for at undersøge talernes motivation og virkemidler, som
efterfølgende kan bruges, når de selv
skal formulere en tale for en sag, som
de synes, det er værd at kæmpe for.

—
→ Sted: Skamlingsbanken.
→ Varighed: 3 eller 5 klokketimer.
→ Fag: Historie, samfundsfag og dansk.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Historiebrug” og ”Kildearbejde” (Historie)
”Læsning”, ”Fremstilling”, ”Fortolkning”
og ”Kommunikation” (Dansk) samt ”Politik” og ”Samfundsfaglige metoder”
(Samfundsfag).
→ Arbejdsform: Individuelt og/eller i
grupper.
VIGTIG INFORMATION
I skoleåret 2022/2023 udbydes forløbet kun i følgende uger: Uge 2, 3, 4, 5,
6, 8 og 9.
Ønskes kortere forløb i andre uger er
du velkommen til at skrive på Skoletjenesten@kolding.dk og forhøre dig om
mulighederne.
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Den kolde krig
I et Kolding-perspektiv
I dette forløb dykker eleverne ned i lokale kilder, der repræsenterer forskellige perspektiver på den kolde krig. De får indblik
i hvordan den havde indflydelse på den almindelige danskers
hverdag, når de læser og arbejder med kilder fra arkivets samling. De læser bl.a. kilder, der fortæller om hvor mange bunkere og beskyttelsesrum der var i Kolding og husstandsomdelt
informationsmateriale, der instruerede borgere i hvordan de
skulle reagere i tilfælde af en atomkrig.
De arbejder med hvordan forskellige typer af kilder, kan gøre
os kloge på forskellige perspektiver af perioden – og vi taler
om, hvilke perspektiver, der så måske mangler. Dette sættes
alt sammen i relation til vores samtid, hvor man i øjeblikket
dagligt bliver mindet om, at verdensfreden ikke er en selvfølge
– og at fri adgang til information, kilder og oplysning ikke er en
realitet i alle dele af vores verden.

—
→ Sted: Kolding Stadsarkiv
→ Varighed: 3 klokketimer.
→ Fag: Historie.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompeten
ceområdet ”Kildearbejde” og ”Historiebrug”. I forløbet udarbejdes et produkt, der kan bruges som inspiration til arbejde med
kulturteknikker i forbindelse med prøven i historie.
→ Arbejdsform: Gruppearbejde.
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Et spejl i fortiden
Mellem fortid og nutid
– barn og ung

I forløbet tages udgangspunkt i Kolding-fotografen
Dines Christian Jochum Pontoppidan Aagaards portrætter fra 1857-1880. Gennem konfirmandbilleder
fra denne samling – heriblandt konfirmandbilleder fra
opdragelsesanstalten Landerupgård - går eleverne på
jagt efter det levede liv i 1870’ernes kirkebøger og folketællinger. Gennem denne research møder de genkendelige elementer fra eget liv, og reflekterer over forskelle. Eleverne går på jagt i kilderne efter oplysninger
om Aagaards konfirmander og skal knække flere koder
undervejs i forbindelse med deres research.
Eleverne tages ud på en tidsrejse, hvor vi sætter scenen for en Landerupgård-drengs konfirmation og det
børneliv, han har oplevet. Eleverne introduceres til de
12 konfirmander, som eleverne selv skal søge oplysninger på. I forbindelse med dette skal eleverne reflektere over deres egne livsværdier/ønsker for fremtiden/
fremtidsforventninger – gerne i stilhed, da dette ikke
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skal afstemmes med sidemanden. Eleverne udarbejder
undervejs et procesprodukt, der afspejler refleksionen/
spejlet i fortiden. Dette produkt kan evt bruges i en eksamenssituation.

—
→ Sted: Kolding Bibliotekerne
→ Varighed: 2 klokketimer
→ Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst.
→ Kompetenceområder: Forløbet understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og ”Historiebrug” (Historie) ”Billedfremstilling” (Billedkunst) samt ”Kristendom” og ”Livsfilosofi og etik” (Kristendomskundskab).
→ Arbejdsform: Dialogbaseret introduktion og individuelt
arbejde.
VIGTIG INFORMATION: Forløbet kan kun bookes 6/3,
8/3, 9/3, 13/3, 15/3, og 16/3 2023

”...Hvis man gerne vil ændre noget,
så må man selv gøre noget ...”
ELEV, LYSHØJSKOLEN, DEMOKRATIET ER MIT

Kolding i
middelalder og
renæssance
Byvandring for 0.-10.klasse
Den dag i dag er stadig spor af den gamle middelalder- og
renæssanceby i Koldings bymidte. På byvandringen tages
eleverne med på en tur efter de spor og fortællinger. Eleverne møder både fortællingen om det gamle gråbrødrekloster, byens voldgrav og byens kirke, der stammer helt
tilbage fra 1200-tallet.

—
→ Sted: I Kolding midtby. Det præcise mødested aftales
ved booking af forløbet.
→ Varighed: Cirka 1 klokketime.
→ Fag: Historie.
→ Kompetenceområder: Byvandringerne understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og Kronologi og sammenhæng”.
→ Arbejdsform: Byvandring.

Slaget ved
Kolding 1849
Byvandring for 0.-10.klasse
Slaget ved Kolding i 1849 har efterladt sig mange spor i Kolding
midtby. Lige fra skudhuller og kanonkugler fra den dramatiske
dag til flere mindesmærker, der markerer slaget og de faldne.
Vi runder den også Gamle Kirkegård, hvor vi undersøger krigergravene.

—
→ Sted: I Kolding midtby. Det præcise mødested aftales ved
booking af forløbet.
→ Varighed: Cirka 1 klokketime.
→ Fag: Historie.
→ Kompetenceområder: Byvandringerne understøtter kompetenceområderne ”Kildearbejde” og Kronologi og sammenhæng”.
→ Arbejdsform: Byvandring.
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Særlige tilbud
til elever
Jul på Koldinghus
Vi opfatter julen som noget af det mest danske, der findes;
men er den nu også det? Sammen med børnene tager vi
på Koldinghus en rejse gennem julens 1000 årige historie i
Danmark og møder blandt andet nogle af de personer, som
har haft betydning for dens skikke. Vi får også svaret på, om
man holdt jul på Koldinghus.
Juleforløbet kan bookes i november og december 2022.

Folkemøde, fællesskab
og stemmens kraft
Skamlingsbanken har gennem tiden været kraftcenter for sang,
folkemøde og forskellige fællesskaber.
Kolding Stadsarkiv og Skoletjenesten Kolding ønsker derfor i
samarbejde med andre stærke kræfter at skabe et årligt tilbagevendende arrangement, hvor eleverne fra regionens 4. og 5. klasser får en fornemmelse af, hvordan det kan have været, da Skau,
Lorenzen og Grundtvig kæmpede for det danske sprog i midten
af 1800-tallet.
Vil I være med? Så skynd Jer, at sætte kryds i kalenderen 17. maj
2023 - dagen før Kr. Himmelfart - og send os en mail.

Særlige tilbud
til lærere
Historielærernetværk
Hos Skoletjenesten Kolding har vi etableret et netværk for
historielærere. 4 gange om året afholder vi et inspirations- og
sparringsmøde på Kolding Stadsarkiv og deltagerne holdes
løbende opdaterede på vores tiltag. Temaerne i 2021 var
fx lokalhistoriens rolle i historiefaget og billeder som kilde i
historieundervisningen.
Ønsker du flere oplysninger, eller at blive en del af netværket,
så skriv til skoletjenesten@kolding.dk

Kompetenceudviklingsforløb
Skoletjenesten Kolding og Nicolai for børn inviterer Kolding Kommunes
indskolingslærere i billedkunst og historie til et praksisbaseret
kompetenceudviklingsforløb. Vi starter forløbet i januar 2023. Skriv til
os, hvis du er interesseret.
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For yderligere spørgsmål og booking:
Undervisningstilbud og forløb
skoletjenesten@kolding.dk

Vedrørende samarbejdsaftaler:
Kontakt
spørgsmål

Stadsarkivar
Lene Wul
lewp@kolding.dk

Skoletjenesten Koldings samlede tilbud kan ses på
skoletjenesten.dk/skoletjenesten-kolding

Ønsker du at følge vores arbejde på en let og
uforpligtende måde, kan du følge os på Facebook
ved at melde dig ind i vores åbne gruppe eller
”synes godt om” siden Skoletjenesten Kolding.

