Færdselsregler for skoleklasser og andre institutionsgrupper
Kære lærere / pædagoger
Tak fordi I har valgt at besøge Den Gamle By. Vi vil gøre vores til, at besøget bliver en
god oplevelse både for jer og de øvrige gæster.
Derfor er der udformet nogle færdselsregler, som læreren/pædagogen skal gennemgå
med klassen/gruppen inden besøget i Den Gamle By. Reglerne er til for at forhindre, at
genstande, huse og interiører i Den Gamle By lider overlast.
Når reglerne er gennemgået i klassen, skriver læreren under nederst på dette dokument
og afleverer det til receptionen ved ankomsten til Den Gamle By.
• Færdsel på museet skal foregå roligt under hensyntagen til de øvrige gæster –
undgå at støje og ”fylde for meget”.
• Der er mange gamle ting og huse, man skal passe på, der er steder man ikke må gå
ind og møbler man ikke må sidde i (der kan være spærret med snore eller lignende) –
det SKAL overholdes.
• Hvis elever skal løse opgaver ved at tegne og skrive på opgaveark, må de ikke skrive
op ad vægge, døre, møbler og andet på museet. De skal bruge deres tasker, lår eller
et medbragt underlag (for eksempel en mappe).
• Kast ikke med ting, sten eller snebolde.
• Vis hensyn til vores gæs og heste – de tåler ikke drillerier og de bider hårdt.
• Ingen mad, drikke, kager, slikkepinde med mere inde i husene/udstillingerne!
• Det anbefales, at børnene medbringer små turtasker til madpakker i stedet for
rygsække. Rygsække skal bæres i hånden inde i husene/udstillingerne.
• Medbragt mad spises i de særlige områder på museet: Madkassen, Anlægget og
Festpladsen. Desuden i juletiden: Teltet på Festpladsen og Julestuen i Bendtsens
Pakhus.
• Læreren/pædagogen har under HELE besøget ansvaret for at reglerne overholdes!
Er eleverne inddelt i grupper må læreren/pædagogen gå rundt til grupperne, både
for at være nærværende og føre tilsyn, men også for at uddybe og kvalificere
elevernes udbytte af besøget, opgaver etc.
God fornøjelse i Den Gamle By
Undertegnede erklærer sig hermed ansvarlig for at ovenstående regler følges under
museumsbesøget.
Dato: ______________
Medbragt tlf.:________________
Underskrift: ____________________________________________________________

Anledning til besøg:
Et købt forløb med underviser fra Den Gamle By? ______ (sæt kryds)
- Hvis ja, hvilket forløb ___________________________________________
Besøg på egen hånd? ______ (sæt kryds)
- Hvis ja, har hentet undervisningsmateriale på museets hjemmeside – ja/nej? _______
En rundvisning med almindelig rundviser i Den Gamle By? ______ (sæt kryds).
- Hvis ja, hvilket tema _____________________________________
Skolens/institutionens navn: ________________________________________________
Er skolen/institutionen i Aarhus Kommune – ja/nej? _______
Tlf.: ____________________ Mailadresse: _____________________________________
Ansvarlig lærers/pædagogs navn: ___________________________________________
For skoler oplyses medbragt klassetrin: ______________
Antal deltagere: Elever:_______ Lærere/pædagoger:________ Forældre:_______

