ANDELSLANDSBYEN NYVANG
SKOLETJENESTEN
En skoledag i landsbyskolen
”Hjemme var det småt med føden, og vi sov fire drenge i
samme seng med halm som underlag, og sengen var som
regel fuld af lopper. Det var ret almindeligt, at par stykker af
de små ikke kunne ligge tørt. Jeg er mange gange gået i
skole med en våd skjorte, jeg havde ingen at skifte med.”
(Svend Villadsen, ca. 1930)
Oplev Landsbyskolen og mød den strenge landsbylærer
eller lærerinde, der forventer ro og ordentlighed. Dagen
begynder med morgensang og Fader Vor.
Derefter undervises der i flere af skolens fag. Det kan være
i skrivning, hvor børnene skal lære at skrive ordentligt.
Børnene øver på tavler og med grifler, og er man dygtig
nok også med pen og blæk. Eleverne skal øve tabeller,
lave regnestykker og lave hovedregning. Der er også tid til
undervisning i historie eller i bibelhistorie. Når skoledagen
slutter, synger vi sammen; Nu er Timen til Ende.

FAG
Historie, natur og teknik, madkundskab.
KLASSE
Indskoling, mellemtrin og udskoling.
VARIGHED
1½ time
MAX
28 elever
STED
Skolen, se mere her ->
PRIS
800 kr. v. 1½ time.
+ entré 50 kr. pr. barn fra 8-15 år.
FÆLLES MÅL, historie

OBS! I må gerne øve Se nu stiger solen med melodi af
Oluf Ring.

Udbyggelse af elevernes forståelse af
menneskers liv og livsvilkår gennem
tiderne.
Forståelse for, hvordan eleverne selv,
deres livsvilkår og samfund er
historieskabte.
KOMPETENCEMÅL
Historie
- har viden om fællesskaber før og nu.
- har viden om magtforhold og
samfundsstrukturer før og nu.
- har viden om historiske scenarier.
- kan relatere ændringer i hverdag og
livsvilkår over tid til eget liv.
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