Velkommen til Museum Vestsjælland
Vi glæder os til at tage eleverne med på opdagelse i den særegne og fantastiske historie på Midtog Vestsjælland. Informationerne herunder er tænkt som et overblik over de oplysninger, der er
forbundet med et besøg på et af Museum Vestsjællands 11 besøgssteder. Vi håber I får en rigtig
god og lærerig dag på museet.

Ankomst
Uanset om I har bestilt et besøg med undervisning eller ej, skal I altid melde jeres ankomst ved
museumsbutikken. Har I bestilt et undervisningsforløb er det her, at jeres underviser vil hente jer.
Butikspersonalet vil fortælle jer, hvor I kan have jeres tasker og overtøj.

Besøg med undervisning
Under et undervisningsforløb forventer vi, at klassens lærer(e) er tilstede, og er opmærksomme på
eleverne. Inden forløbets start vil museets underviser hilse på læreren og høre om, hvilke fag og
temaer museumsbesøget er tænkt ind i. Som lærer er du altid velkommen til at tage fat i
underviseren, hvis du er usikker på noget, eller du indlednings- eller afslutningsvist gerne vil
supplere i forhold til arbejdet med emnet i klassen.
Til alle undervisningsforløb er der udviklet lærervejledninger, der angiver, hvordan du kan arbejde
med emnet inden og efter besøget.

Besøg uden undervisning
Ved besøg uden undervisning skal skoleklasser færdes under lærerens opsyn. Museum
Vestsjælland er vores allesammens museum – hjælp os med at passe godt på det.
Du kan finde inspiration til aktiviteter og forløb i de lærervejledninger, der er udfærdiget til
undervisningsforløbene på museet.

Betaling
Undervisningsforløb betales via skolens EAN-nummer. Ved privat- og friskoler sendes en faktura.
Vi tager ikke imod kontantbetaling.

Booking
Besøg med undervisning:
Du kan booke dit besøg via Skoletjenestens hjemmeside (www.vestmuseum.dk www.kulturbus.dk)
Skoletjenestens besøgsbestilling har telefonisk åben tirsdag 9-15 på telefonnummer 22 91 67 97
Ønsker du at besøge Museum Vestsjælland med undervisning, skal bestilling altid ske via
ovenstående adresser eller telefonnummer.
Besøg uden undervisning:
Vil du besøge en af besøgsstederne uden undervisning, kan du henvende dig direkte til det
pågældende besøgssted
Oplysninger ved booking:
Alle uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner der besøger museets afdelinger skal have
følgende oplysninger klar:
•
•
•
•
•

Skolens navn
Skolens EAN-nr. & E-mail
Lærerens navn, telefonnummer & e-mailadresse
Klassetrin
Antal elever

Kommer du med din klasse uden at have meldt dit besøg, skal butikspersonalet også have
ovenstående oplysninger.

Spisning
Ønsker du at spise din madpakke på museet, er det en god idé at meddele det, når du bestiller dit
besøg. Alt afhængig af, hvilket besøgssted, du skal til, er der forskellige muligheder for at spise
den medbragte mad. Vi kan ikke garantere, at der alle steder er plads til at spise madpakker, hvis
ikke det er meddelt inden besøget. Tal med butikspersonalet om det, så kan de hjælpe jer.

