
RUNDVISNING

Når klassen ankommer 
til Brøndby Lokalarkiv, 
bliver de taget 
imod af en af vores 
museumsunderviser. 
Klassen får blandt andet 
lov til at se arkivets 
vigtigste arkivalier: 
Sognerådsprotokollerne. 
Efter en snak om arkivets 
funktioner og indhold, 
deles klassen op i mindre 
grupper, der nu skal 
arbejde med en kort 
øvelse. Øvelsen har fokus 
på kilder og kildebrug.

SKOLE BESØG AF 
MUSEET

Museumsunderviseren 
kommer på besøg hos 
jer i klassen. Efter et kort 
oplæg omkring kilder og 
kildebrug bliver klassen 
delt i mindre grupper, 
der nu skal arbejde med 
de kildekasser som 
museumsunderviseren 
har med. Kasserne er 
delt ind efter tema og 
indeholder ægte kilder fra 
lokalarkivet. Eleverne skal 
nu søge i kilderne for at 
finde materiale til deres 
rundvisning.

I ARBEJDER SELV

Eleverne forbereder sig 
på deres rundvisning, 
ved at arbejde med 
kilderne.

RUNDVISNING I 
LOKALOMRÅDET

Eleverne viser hinanden 
eller en anden klasse 
rundt i lokalområdet.

SKOLE BESØG AF 
MUSEET

Undervisning hos jer 

1-2 lektioner

SKOLE

I arbejder selv 

1-3 lektioner

RUNDVISNING I 
LOKALOMRÅDET

Eleverne viser rundt

1-3 lektioner

BRØNDBY 
LOKALARKIV 

Rundvisning

1 lektion

BESØG BRØNDBY LOKALARKIV
- Et Åben Skole undervisningstilbud for 7.-9.klasse - 

FORLØBET

INTRO

I dette forløb skal eleverne have de hvide arkivhandsker på og grave i ægte kilder til deres egen lokale historie! 

Eleverne får en kort introduktion til et lokalhistorisk arkivs arbejde og det at arbejde med kilder. Bagefter skal de selv 
undersøge og vurdere ægte lokalhistoriske kilder fra Brøndby. Den viden eleverne tilegner sig fra kilderne skal derefter 
omdannes til en byvandring i lokalmiljøet, som eleverne står for!

Forstadsmuseet rummer lokalarkivet for Brøndby. I lokalarkivet finder du de vigtigste kilder til Brøndbys historie. Arkivet har til 
opgave at indsamle, gemme og formidle lokalhistoriske kilder. 

OMSATTE LÆRINGSMÅL

• Eleverne kan med faglige begreber vurdere forskellige typer af lokalhistoriske kilder.

• Eleverne får kendskab til lokalhistoriske arkivers arbejde og virke.

• Eleverne får kendskab og ejerskab til deres egen lokale historie.

• Eleverne kan udarbejde et produkt (en rundvisning), som de kan videreformidle til andre.



PROGRAM FOR DAGENE

Dag 1:  Når klassen ankommer til Brøndby Lokalarkiv, bliver de taget imod af en af vores museumsunderviser. Klassen får 
blandt andet lov til at se arkivets vigtigste arkivalier: Sognerådsprotokollerne.

Efter en snak om arkivets funktioner og indhold, deles klassen op i mindre grupper, der nu skal arbejde med en kort øvelse. 
Øvelsen har fokus på kilder og kildebrug. 
Varighed: 1 lektion

Dag 2: Museumsunderviseren kommer på besøg hos jer i klassen. Efter et kort oplæg omkring kilder og kildebrug bliver 
klassen delt i mindre grupper, der nu skal arbejde med de kildekasser som museumsunderviseren har med. Kasserne er delt ind 
efter tema og indeholder ægte kilder fra lokalarkivet.

Eleverne skal nu søge i kilderne for at finde materiale til deres rundvisning. 
Varighed: 1-2 lektioner

EMNET OG FAGLIGT FOKUS

”Besøg Brøndby Lokalarkiv” er et forløb med fokus på det at arbejde med historiske kilder, kildekritik og formilding. Undervejs 
i forløbet vil eleverne blive præsenteret for autentiske kilder fra deres lokale arkiv. Efter arbejdet med kilderne skal eleverne 
udarbejde en lokal rundvisning i deres nærmiljø, som enten kan holdes for klassen selv, eller for en klasse fra et andet klassetrin 
(f.eks. en 4.klasse).

Hvornår I holder jeres rundvisning er helt op til jer selv.

BESØG BRØNDBY LOKALARKIV

MØDESTED

• Dag 1: Brøndby Lokalarkiv, Brøndby Strand Skole, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand. Vi mødes ved skolens indgang.

• Dag 2: Hos jer.

PRAKTISK INFO

• Undervisningsforløbet skal planlægges over flere dage.

• Brøndby Lokalarkiv ligger i meget små lokaler. Det er derfor ikke muligt at booke flere klasser på samme tid.

• Der er ikke mulighed for at spise madpakker eller komme på toilettet på arkivet.

• Pt. indeholder kildekasserne kilder fra Brøndbyvester.


