ANDELSLANDSBYEN NYVANG
SKOLETJENESTEN
Arbejd for føden, en dag med
hverdagens gøremål
”Jeg fik plads hos på en præstegård. Jeg husker tydeligt en
dag, hvor manden og konen skulle på udflugt. Da fik jeg
besked på at skulle vaske storvask. Der var pumpe i
vaskekælderen, en kedel og en vaskevugge. Jeg skulle
også give karlen mad, vaske alle gulvene og flytte alle
fårene.” (Dagmar Nielsen, ca. 1935)

På husmandsstederne havde både børn og voksne meget
praktiske arbejde hver eneste dag. I dette forløb bliver I sat
til at sørge for storvasken eller lave brændselsbriketter. Når
man har haft en meget travl dag, må børnene ofte nøjes
med pandekager. Så det får I naturligvis også.

I dette forløb deltager børnene enten i fremstillingen af
briketter til optænding eller i storvasken. Dvs. tøjet skal
vaskes, skylles, vrides og hænges til tørre. Endelig oplever
børnene madlavningen ved det gamle brændekomfur, hvor
det på en våd dag kan være godt at hænge sokker til tørre.
Duften af pandekager breder sig, og alle får lov til at bage
og smage.

FAG
Historie, natur og teknik, madkundskab.
KLASSE
Indskoling og mellemtrin.
VARIGHED
3 timer, kl. 10-13.
MAX
28 elever.
STED
Skoletjenestens eget lokale.
PRIS
600 kr. + entré 50 kr. pr. barn fra 8-15 år.
FÆLLES MÅL
Historie
Udbyggelse af elevernes forståelse af
menneskers liv og livsvilkår gennem
tiderne.
Forståelse for, hvordan eleverne selv,
deres livsvilkår og samfund er
historieskabte.
Natur og teknologi
Elevernes glæde ved at beskæftige sig
med natur, teknologi, livsbetingelser og
levevilkår samt deres lyst til at stille
spørgsmål og lave undersøgelser både
inde og ude skal vedligeholdes og
fremmes.
KOMPETENCEMÅL
Historie
- kan sammenligne tidligere tiders familie
og fællesskaber med eget liv
- kan relatere ændringer i hverdag og
livsvilkår over tid til eget liv.
Natur og teknologi
- har viden om enkel produktudvikling
Madkundskab
- har viden om tids- og stedbestemte
mad- og måltidskulturer.
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