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VIDEN PAKKET 
IND I 
OPLEVELSER
Årstiden varsler forår, og 

skoletjenesten i Jernalderlandsbyen 

Odins Odense barsler med nye tiltag 

og undervisningsforløb. 

Vinteren igennem har vi arbejdet på at 

finpudse og justere vores 

eksisterende læringstilbud, samt at 

skabe nye og spændende forløb. Og 

flere er på vej! 

Det er os en stor fornøjelse, at vi  nu 

kan dele dette første udvalg med jer. 

Har I ønsker til særlig tilrettelagt 

undervisning, så ring eller skriv til os 

og hør hvad vi har at byde på. 

I skoletjenesten har vi som mål at 

styrke elevernes bevidsthed om, at 

deres moderne liv bygger på mange 

generationers kærlighed og hårde 

arbejde - at mennesket er 

historieskabt såvel som 

historieskabende. Alle vores 

undervisningsforløb dækker en række 

læringsmål, der sætter forhistorien i 

perspektiv, bidrager til elevernes 

begrebsverden og udvider deres 

fagsprog og kildekendskab. 

Undervisningsformen er dialogbaseret 

og procesorienteret, og der veksles 

mellem forskellige pædagogiske greb 

så som gruppearbejde, 

historiefortælling, mødet med 

autentiske genstande og praktiske 

aktiviteter, hvorved de forskellige 

læringsstile tilgodeses. 

Skoletjenesten i 

Odins Odense er klar 

med nye 

undervisningsforløb, 

der bygger på 40 års 

erfaring og 2000 års 

danmarkshistorie 

tilsat moderne 

læringssyn og 

visioner. 

En aktivt 

inddragende 

tidsrejse tilbage til 

Danmarks oldtid. 

KONTAKT: 
Odins Odense 

Store Klaus 40 
5270 Odense N 
TLF: 23100632 

I JERNALDERLANDSBYEN
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EN SANSEOPLEVELSE 
DER BRINGER 
JERNALDEREN IND 
UNDER HUDEN
Igennem historiefortælling og 

praktiske opgaver bydes eleverne 

indenfor i en jernalderfamilies ganske 

almindelige hverdag. 

Dagens måltid skal forberedes: Der 

skal gruttes mel til fladbrød, samles 

urter og kokkereres ved bålet. 

Marken skal pløjes, vand skal hentes, 

brænde hugges og almindelig 

vedligehold skal foretages. 

Undervejs vil der være en mindre 

kreativ opgave, f.eks. slyngning af 

armbånd, farvning af garn, 

fremstilling af piskeris el. lign. 

Eleverne vil komme til at prøve mange 

forskellige opgaver i løbet af dagen, 

og fællesskabets samlede 

arbejdsindsats vil få betydning for 

kvaliteten af det fælles måltid, der 

nydes som afslutning. Måske serveret 

med en lille fortælling i flammernes 

skær om jernalderliv og de gamle 

guder. 

Dagens aktiviteter foregår i -og 

omkring landsbyens rekonstruerede 

huse og tager udgangspunkt i 

årstiden. 

Det er en forudsætning for antallet af 

de udbudte aktiviteter, at de 

ansvarlige for klassen, efter 

introduktion fra formidleren, vil 

påtage sig ansvar for formidlingen af 

mindre arbejdsopgaver. 

LÆRINGSMÅL:

I undervisningen, der tager 

afsæt i det nære 

hverdagsliv, opnår 

eleverne en viden om 

fortiden som de kan 

perspektivere til deres 

egen tid. Gennem praktisk 

arbejde, mødet med 

autentiske genstande og 

historiefortælling øves  

kildekendskab og 

historiebrug. Refleksion og 

debat styrker elevernes 

forståelse af, at livsvilkår er 

medskabende for et 

samfunds kultur og 

værdier. 

Forløbet understøtter 
folkeskolens Fælles Mål 

i fagene: Historie, 
håndværk og 
madkundskab 

I JERNALDEREN
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"KAN MAN 
VIRKELIG TRO 
PÅ DET?"
Vølven var en kvinde, der kendte til 

naturens kræfter og planternes 

forskellige egenskaber. Hun var 

jernalderens læge og menneskenes 

bindeled til gudernes verden. 

Fund fra jernalderen bærer 

vidnesbyrd om, hvordan troen var en 

væsentlig del af livet i oldtiden. 

Når datidens tro inddrages er det som 

formidling af et tidligere samfunds 

skikke, og ingen elever tvinges til 

at deltage i noget, der kan kollidere 

med deres egen tro.  

Eleverne kommer denne dag til at 

prøve aktiviteter, der afspejler dele af 

vølvens virke. 

Der fremstilles en styrkende drik af 

årstidens planter. Vølven fortæller her 

om planternes helbredende virkning 

og den tro, der knytter sig til dem. 

Som kreativ aktivitet laver hver 

elev  en runeamulet, og fælles på 

klassen når man måske også at 

fremstille gudefigurer, der kan ofres  

eller hjembringes. 

Dagen slutter med en ofring og 

ceremoni,  eleverne har været med til 

at forberede, og de lærer her om 

forskellige ritualer der knytter sig til 

tidens tro og guder. 

LÆRINGSMÅL:

Eleverne arbejder med en 

rekonstruktion af fortidens 

rituelle praksis og 

naturkendskab gennem 

opsøgende arbejde med 

historiske spor. 

Kendskabet til livet i 

forhistorisk tid med en 

ikke-kristelig livsopfattelse 

udfordrer deres 

forestillingsverden og 

perspektiverer sig til deres 

egen tid, hvor mennesket 

har distanceret sig fra 

naturen på en måde, der 

ville have været utænkelig 

i jernalderen. 

Forløbet understøtter 
folkeskolens Fælles Mål 

for fagene: Historie, 
håndværk, biologi og 

kristendomskundsskab  

LÆGEPLANTER, TRO OG OFRING



HÅNDENS VIRKE 
S K O L E T J E N E S T E N   / /  O D I N S  O D E N S E   / /  2 0 1 8

FRA JORDENS 
GULD TIL 
TRÆETS TOP
Eleverne opdeles i tre hold, der 

rokerer mellem de forskellige 

værksteder i løbet af dagen. 

I smedjen introduceres eleverne til 

oldtidens jernbearbejdning, lærer om 

jernfremstilling og er med til at smede 

på en genstand, der siden vil kunne 

anvendes i landsbyen. Det kan være 

ildstål, tænger og øvrige 

brugsgenstande. 

I snitteværkstedet snittes små figurer 

af træ efter fund fra jernalderen. 

I samarbejdsopgaven vil eleverne 

opleve, hvordan man  i oldtiden 

flyttede store sten f.eks. fra marken til 

konstruktionsbrug. I fællesskab skal 

gruppen flytte en stor sten med de 

hjælpemidler, man dengang havde til 

rådighed; Reb, ruller, løftestænger og 

masser af sved! Uden en forenende 

fælles indsats lykkes projektet ikke. 

Til undervisningstilbuddet er det 

nødvendigt, at klassen stiller med to 

voksne, der under kyndig vejledning 

fra formidleren, varetager 

snitteværksted og samarbejdsøvelse. 

LÆRINGSMÅL: 

Eleverne opnår viden om 

fortiden gennem praktisk 

arbejde og 

genstandshåndtering. 

Kendskabet til 

materialebearbejdelse og 

udformning styrker deres 

bevidsthed om, at et 

samfunds livsvilkår er 

medbestemmende for de 

innovative processer, der 

finder sted i en given 

tidsalder. Eleverne opnår 

indsigt i anvendelse af 

redskaber og værktøjer i 

forhold til produktets form, 

funktion og design. 

Forløbet understøtter 
folkeskolens Fælles Mål 

i fagene: Historie, 
håndværk & design 

SMEDNING, SNITNING OG SAMARBEJDE
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MOSEN; EN 
VIGTIG 
TIDSLOMME
Små tre kilometer fra 

Jernalderlandsbyen ligger Viemosen, 

en af de fundrigeste offermoser i 

Danmark. Alene i jernalderen blev her 

nedlagt over 4000 genstande i mosen. 

Vi vil i løbet af dagen arbejde 

med tolkninger af hvordan og hvorfor 

alle disse genstande er havnet her. 

Eleverne vil blive introduceret for 

livet, kampen og døden i en hær fra 

jernalderen. 

Ud fra forskellige kilder ved vi, at 

hæren var sammensat af mange 

forskellige mennesker, der hver 

havde deres rolle at spille i dagligdagen. 

Eleverne vil komme til 

at prøve mangeartede opgaver i 

forbindelse med at holde en hær 

kørende. F.eks. bartskærerens arbejde 

med at sørge for de slagne krigere, øve 

strategi, sikre gudernes velvilje, passe bål, 

hente vand og træne som krigere. 

Sidst på dagen inddeles klassen i to hære, 

der udkæmper et "slag", samt stiller med 

deres bedste krigere til holmgang. 

Når det er afgjort hvilken hær der har 

vundet, ofrer vi genstande fra den slagne 

hær til Guderne. 

LÆRINGSMÅL: 

Eleverne opnår indsigt i 

jernalderens krigsførelse 

gennem opsøgende 

arbejde med historiske 

spor. 

Kendskabet til kilders 

betydning og anvendelse 

styrkes gennem 

bearbejdning og 

sprogliggørelse. 

Klassen øves i at 

samarbejde om 

idrætslige aktiviteter 

og lege.  

Forløbet understøtter 
folkeskolens Fælles Mål 

i fagene: Historie og 
idræt 

 
 

HVORFOR ER DER VÅBEN I VORE MOSER?
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GRISEN; ET 
KLOGT, MEN 
FARLIGT DYR
Der er flere grise i Danmark, end der 

er mennesker. Alligevel kender de 

fleste af os mest grisen som separate, 

vakuumpakkede dele i 

supermarkedets kølebokse. 

 I dette undervisningsforløb kommer 

vi helt tæt på grisen som nyttedyr op 

igennem tiden; fra jægerstenalderens 

jagt på vildsvin i skovene, til nutidens 

stor-eksport, med særligt fokus lagt 

på grisens betydning for 

jernaldermennesket.    

Vi holder desværre ikke grise i  

Jernalderlandsbyen, dertil er vores skov for 

lille, men vi holder af dyret  og ved en masse 

om det. 

Undervejs i forløbet vil vi  kikke nærmere på  

grisens skind  og indvendige dele. Holde et 

ægte grisehjerte i hånden, måske skære det 

op og få et kik indeni. Der vises eksempler på 

hvad grisen kan bruges til , 

hvordan kødet blev opbevaret  i en tid uden 

køleskab og fryser, og hvordan den har 

opnået sin særstatus som julegris. 

Som kreativ opgave vil vi forme små grise- 

offerkar efter fund fra jernalderen, eller 

fremstille små vildsvin i læder.  

Ved bålets skær vil der blive fortalt om Frej og 

hans galt Gyldenbørste , og forløbet 

afsluttes med smagsprøver,  vi har tilberedt i 

løbet af dagen. Hertil drikker vi af Bragebæret 

og måske aflægges der løfter ved 

"sonargalten".  

LÆRINGSMÅL: 

Eleverne opnår indblik i 

hvordan menneskets 

samspil med naturen 

bidrager til vores 

forståelse af verden. 

Der tilegnes færdigheder 

og viden om konkrete 

fænomener og 

sammenhænge, der har 

værdi i det daglige liv. 

Gennem eksperimentelle 

læreprocesser opnås ny 

viden om madlavningens 

praktiske håndværk og 

opbevaringsmuligheder.

Forløbet understøtter 
folkeskolens Fælles Mål 

i fagene: Historie, 
natur/biologi og 

madkundskab 
 
 

OM GRISENS BETYDNING I JERNALDEREN
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SÆRLIGE 
OPLEVELSER 
FOR SKØNNE 
BØRN
Skoletjenesten i Odins Odense har 

som målsætning at tilbyde elever i 

special regi samme muligheder som 

andre for oplevelse og læring  i vores 

fælles kulturarv. 

Undervisningen i 

Jernalderlandsbyens eksterne 

læringsmiljø er procesorienteret og 

dialogbaseret, og bygger på tryghed 

og forudsigelighed. Mødet med 

konkrete genstande i aktivt 

sammenspil med en levendegørelse, 

der bringer sanserne i spil bidrager 

til at give eleverne et fagligt og 

udviklingsmæssigt løft. 

Vore formidlere har alle mange års 

erfaring med at undervise børn og 

unge med særlige behov, krydret med 

uddannelsesmæssige baggrunde som 

social pædagogisk praksis eller 

lærergerning. 

Alle vores undervisningsforløb kan 

tilrettelægges til at imødekomme en 

gruppes særlige behov for læring. 

Endvidere kan vi skræddersy 

individuelle læringsforløb efter ønske. 

Vi har valgt at lave et specialtilbud til 

jer med få elever i klassen. Et forløb 

for 5-9 elever koster her kun 1200,-  

Disse skal bestilles i god tid og der kan 

højst være en klasse af gangen. 

Kontakt os endelig og hør hvad vi har 

at byde på. 

En aktivt 

inddragende 

tidsrejse med eleven 

som medskabende 

aktør. 

Plads til ro, 

fordybelse og 

engagement   

med udgangspunkt i 

elevernes 

forforståelse og 

nærmeste zone for 

udvikling. 

KONTAKT: 
Odins Odense 

Store Klaus 40 
5270 Odense N 
TLF: 23100632 

FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV



PRISER 2018 
                

Side 1 af 3 

ODINS ODENSE - FRA JERNALDER TIL VIKING    
skoletjeneste@odinsodense.dk  Store Klaus 40 – 5270 Odense N 
www.odinsodense.dk       +45 23 10 06 32      

 
• Et undervisningsforløb I Jernalderlandsbyen (4,5 time) som 
éndagsbesøg/værkstedsdag uden overnatning koster kr. 110 pr. elev. I skal betale 
for det antal elever, der kommer - dog med et minimum på 17 elever. 

I alt kr. 110 pr. elev. 

 

• En to-dags lejrskole med en overnatning. Indeholdende 2 valgfri 
undervisningsforløb, samt mulighed for overnatning i shelter og brug af køkken og 
toiletfaciliteter, koster kr. 110 pr. dag + kr. 40 pr. overnatning. I skal betale for det 
antal elever, der kommer - dog med et minimum på 17 elever. 

I alt kr. 260 pr. elev. 

 

• En tre-dags lejrskole med 2 overnatninger. Indeholdende 3 
undervisningsforløb, samt mulighed for overnatning i shelter og brug af køkken og 
toiletfaciliteter, koster kr. 110 pr. dag + kr. 40 pr. overnatning. I skal betale for det 
antal elever, der kommer - dog med et minimum på 17 elever. 

I alt kr. 410 pr. elev. 

 

• Det lidt ekstra gode undervisningsforløb 2018. Hvis en klasse vælger at ville 
have en ekstra medarbejder på, f.eks. hvis der ønskes smedning samt et af de 
andre forløb, vil et alternativt undervisningsforløb med to ansatte og to lærere 
koste kr. 160 pr. dag pr. elev. 
 
I alt kr. 160 pr. elev. 

 
 

• Den lidt ekstra gode lejrskole 2018. En 2-dages lejrskole med 2 af disse 
forløb vil derfor stige tilsvarende til kr. 160 pr. dag + kr. 40 pr. overnatning. I skal 
her betale for det antal elever, der kommer - dog med et minimum på 19 elever. 

I alt kr. 360 pr. elev. 
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• Specialtilrettelagte forløb for børn og unge med særlige behov (4,5 time) 

Vi har valgt at lave et specialtilbud til jer med meget få elever i klasserne (5-9 
elever). 

Disse forløb skal bestilles i god tid og der kan højest være en klasse ad gangen. 

Er I flere i klassen, går I ind på lige vilkår med andre skoleklasser.  

Her er prisen kr. 110 pr. elev, dog minimum betaling for 15 specialelever (andre 
klasser betaler for minimum 17 elever). 

I alt kr. 1.200 pr. klasse. 

 

• Rundvisning (1,5 time) Lærere kommer gratis ind og det forventes, at der 
ved en rundvisning er minimum to lærere pr. klasse ved 0.-2. kl. og herefter en 
lærer pr. klasse ved almindelige skoleklasser. 

 
15-20 elever kr.    650 56-60 elever kr. 1.750 
21-25 elever kr.    750 61-65 elever kr. 2.000 
26-30 elever kr.    850 66-70 elever kr. 2.100 
31-35 elever kr. 1.250 71-75 elever kr. 2.200 
36-40 elever kr. 1.350 76-80 elever kr. 2.300 
41-45 elever kr. 1.450 81-85 elever kr. 2.400 
46-50 elever kr. 1.550 86-90 elever kr. 2.500 
51-55 elever kr. 1.650 91-95 elever kr. 2.800 
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Bestilling af undervisningsforløb 
 
Ved bestilling af undervisningsforløb, bedes I sende en mail til 
skoletjeneste@odinsodense.dk med følgende oplysninger: 
 

1. Skolens navn, adresse, mailadresse, telefonnr. EAN-nr. og CVR-nr. 
Herudover skal vi have navnet på den regnskabsansvarlige på skolen som 
regningen skal stiles til. 

2. Dato, eller datoer, hvor I ønsker at undervisningsforløbet kan foregå. Gerne 
efter forudgående at have aftalt datoen telefonisk på 23 10 06 32. Hvis 
datoen ikke er aftalt på forhånd, bedes I skrive flere valgmuligheder op, så  
der er større sandsynlighed for, at I kan få plads. 

3. Hvilken klasse det drejer sig om samt antallet af elever i klassen. 

4. Navn, mailadresse og telefonnr. på kontaktlærer. 

5. Hvilket/hvilke forløb I ønsker og om det er et en-dags forløb, en to-dags 
lejrskole eller tre-dags lejrskole. 

6. Om klassen ønsker at handle i vores museumsbutik. 

7. Om der er specielle hensyn, der skal tages til klassen eller elever i den. 

I vil herefter få tilsendt en bekræftelse af jeres bestilling med yderligere beskrivelse af 
forløbet og information omkring lærernes/forældres praktiske opgaver, samt en regning. 
 
Betaling senest 14 dage før det bestilte undervisningsforløb. 
 
Afbud senest 14 dage før besøget. 
 
Ved udeblivelse hæfter man for bestilt aktivitet. 
 
Hvis I har spørgsmål angående et besøg i Jernalderlandsbyen Odins Odense, kan I 
henvende jer ved at skrive til skoletjeneste@odinsodense.dk eller ringe på tlf. 23 10 06 32 
for nærmere oplysninger. 
Se mere om Jernalderlandsbyen Odins Odense på www.odinsodense.dk 
 
Med venlig hilsen 

 
Annette Bøge Huulvej 
Daglig leder 
Odins Odense 
Store Klaus 40 
5270 Odense N 
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