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Den Gamle By har planer om, bland andet 

i samarbejde med Ligeværd, at skabe 

praktik og arbejdspladser for unge med 

særlige behov. Museet har udviklet mere 

end 10 særlige forløb som primært er for 

aldersgruppen 6-20 år. Men en del forløb 

egner sig også for ældre gæster, som f.

eks. kommer fra bosteder. Det næste 

skridt i projektet bliver at udvikle forløb 

for STU-elever.

I 2011 søsatte Den Gamle By et formid-

lingsprojekt, der havde til formål at skabe 

særlige forløb, så børn og unge med sær-

lige behov kan få de samme muligheder 

som alle andre for sjove og lærerige ople-

velser i Den Gamle By. 

Det sker i særligt udviklede forløb, hvor 

museets teorier og praksis med at lade 

børn og unge opleve historien gennem 

sansning, leg og arbejde kombineres med 

de undervisningsmetoder, som bruges på 

specialskoler. Resultatet er relevante, lære-

rige, sjove tilbud og helt nye formidlings-

former, hvor der tages hensyn til den en-

keltes evner, begrænsninger og dagsform. 

Forløbene er primært for skoler, men de er 

også egnede for bosteder, klubber, sfo’er, 

foreninger og famili-

er.

Ideen med forlø-

bene er, at lade gæ-

sterne komme med 

på en tidsrejse, hvor 

de træder ind i en 

fortælling, som de 

selv er med til at 

skabe. De unge 

mærker og erfa-

rer historien på 

deres egen krop 

gennem histori-
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ske arbejdsopgaver, 

lege og sanseoplevel-

ser – på nogle forløb i 

kopi af en historisk 

dragt. Til et hvert forløb 

findes et omfattende 

forberedelsesmateriale, 

som altid indeholder en 

power point med fotos 

og beskrivelser af forlø-

bet. Materialet indehol-

der desuden en lærervej-

ledning, et særligt kort 

over den Gamle By med re-

levante steder indtegnet 

og en instruks med regler 

for opførsel, så eleverne kan blive fortroli-

ge med datidens omgangsformer. Forbe-

redelsespakken kan også indeholde andet, 

f.eks. navnelister til rollespil og baggrunds-

artikler. Både forberedelsesmaterialet og 

forløbet er altid tilrettelagt under hensyn 

til, at eleverne har brug for tydelighed og 

struktur for at bevare fokus under 

Læs mere om forløbene på www.den-

gamleby.dk/handicap 


