Åben kultur
Mosede Fort, Danmark1914-18 inviterer alle 8. klasser i Greve Kommune til forløbet:

Neutralitetens balancegang – Dilemma1914
Beskrivelse af forløbet:
Der er krig i Europa! Militæret mangler våben, og befolkningen mangler mad. Hvad gør I?
Eleverne bliver udstyret med iPads, når de skal spille læringsspillet Dilemma1914. I spillet skal eleverne
agere politiske rådgivere for den danske regering og tage stilling til de dilemmaer, Danmark skulle
balancere fra 1914-1918.
Neutralitetens balancegang udfolder sig i udstillingen ”På kanten af krig” på Mosede Fort. Den unikke
bygning emmer af historie, og udstillingen giver en fortættet oplevelse af både den store og den lille
historie om den danske neutralitet.
Omsatte læringsmål
- Eleverne kan indgå i en dialog om, hvordan 1. Verdenskrig påvirkede livet i Danmark.
- Eleverne kan samarbejde om at opsøge viden om perioden 1914-1918 i udstillingens autentiske rum.
- Eleverne kan tage stilling til fortidens dilemmaer og koble dem til vores egen tid.
Undervisningsforløbet er målrettet Forenklede Fælles Mål og understøtter fagene dansk, historie og
samfundsfag.
Praktisk information
Forløbet varer 2 timer
Find undervisningsvejledning og materiale til forberedelse på mosedefort.dk
I kan spise jeres frokost på museet (skal reserveres på forhånd)
Gratis undervisningsmateriale som kan bruges til forberedelse
Med undervisningsmaterialet ”Hverdagsliv i krigens skygge – et kildemateriale om Danmark under 1.
Verdenskrig” kan eleverne arbejde med konkrete kilder og komme tæt på fortidens menneskers liv og
tanker. Kontakt museet for at bestille materialet.
Find os her
Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve. Museet ligger ved Karlslunde Station og busserne
120, 224 og 225 går til døren.
Mosede Forts skoletjeneste kan kontaktes på tlf. 2031 1914 eller skoletjeneste@greve.dk

Vi glæder os til samarbejdet omkring Åben Kultur.
Greve Bibliotek, Greve Museum, Mosede Fort og Den Musiske Skole i Greve
Center for Dagtilbud & Skoler samt Byråd & Borgerservice Greve Kommune

Åben kultur
Greve Museum inviterer alle 8. klasser i Greve Kommune til forløbet:

Velfærdsdrømme – Greve i det 20- århundrede
Beskrivelse af forløbet:
Hvorfor bo i en forstad som Greve? I løbet af det 20. århundrede valgte 45.000 mennesker, at Greve
skulle danne rammen om det gode hverdagsliv. Greve er en af de nye byer langs med Køge Bugt, der
særligt efter Fingerplanen i 1947 og Køge Bugt loven i 1961 oplevede Danmarks største folkevandring.
Denne betydelige tilflytning har ændret Greve både fysisk og mentalt.
Eleverne fungerer som byråd i Greve og skal komme med deres bud på, hvordan fremtidens Greve skal
formes. For at kunne give et kvalificeret bud på fremtiden skal eleverne i nedsatte udvalg rundt i
udstillingen ”Velfærdsdrømme” og undersøge, hvilke idéer der lå bag Greve som mønsterby.
I dialog med eleverne diskuterer vi, hvordan vi skaber et godt lokalsamfund, og hvad der gør Greve til et
særligt sted at bo – både før, nu og i fremtiden.
Omsatte læringsmål
- Eleverne får kendskab til deres lokalhistorie og kan redegøre for, hvad der er det særlige ved Greve
som forstad.
- Eleverne kan forklare sammenhængen mellem fortidens velfærdsvisioner og nutidens forstadsliv i
Greve.
- Eleverne kan give et kvalificeret bud på, hvordan vi i fremtidens Greve skaber rammerne om det gode
liv for alle fra vugge til grav.
Undervisningsforløbet er målrettet Forenklede Fælles Mål og understøtter fagene dansk, historie og
samfundsfag.
Praktisk information
Forløbet varer 2 timer
Find undervisningsvejledning og materiale til forberedelse på grevemuseum.dk
I kan spise jeres frokost på museet (skal reserveres på forhånd)
Find os her
Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve. Tag bus 120 eller bus 600S til museet.
Greve Museums skoletjeneste kan kontaktes på tlf. 4340 4036 eller skoletjeneste@greve.dk

Vi glæder os til samarbejdet omkring Åben Kultur.
Greve Bibliotek, Greve Museum, Mosede Fort og Den Musiske Skole i Greve
Center for Dagtilbud & Skoler samt Byråd & Borgerservice Greve Kommune

