
BESØG BRØNDBY LOKALARKIV

Program for dagene  
Dag 1: Når klassen ankommer til Brøndby Lokalarkiv, bliver de taget imod af en af vores museums-
underviser. 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 mu-
seumsunderviseren har med. Kasserne er delt ind efter tema og indeholder ægte kilder fra lokal-
arkivet. 
Eleverne skal nu søge i kilderne for at finde materiale til deres rundvisning.  
Varighed: 1-2 lektioner 

Kom indenfor!
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. 

De lokale kilder undersøges



OM FORLØBET 
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. 

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.  
 

Didaktisk tilgang  
Forstadsmuseets Skoletjeneste arbejder med dialogbaseret 
undervisning. 
Undervejs i forløbene er indlagt små øvelser, der både 
skal aktivere elevernes forhåndsviden og lader eleverne 
arbejde sammen. 

Lokalarkivet
 rummer Brøn

dbys histori
e!



Helt vild med kilder?? 
Der er rig mulighed for at kombinere ”Besøg Brøndby Lokal-
arkiv” med andre forløb hos andre Skoletjenester.  
 
”Kom ud over rampen”: På Cirkusmuseet i Hvidovre kan man få 
forløbet ”Kom ud over rampen”, hvor der eleverne, i arbejdet 
med cirkus,får redskaber til at performe. Dette forløb kan 
f.eks. tages inden eleverne skal ud og holde rundvisning. Se 
mere på www.cirkusmuseet.dk 
 
”Hvordan arbejder man med historie?”: Hos Middelalderlands-
byen findes dette forløb om kildetyper og tolkning. Se mere 
på www.brondby.dk/middelalderlandsbyen 
 

Forventninger til læreren  
Det forventes, at læreren holder opsyn med eleverne. Det er ikke tilladt at røre ved arkivalierne 
i arkivet, med mindre museumsunderviseren giver lov. 

Praktisk 
- 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. 

Mødested 
Dag 1: Brøndby Lokalarkiv, Brøndby Strand Skole, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand. Vi mødes ved 
skolens indgang. 
 
Dag 2: Hos jer. 

PRAKTISK INFO

Klassen viser rundt i Brøndbyvester


