
LÆRINGSTILBUD, SKOLETJENESTEN

ALLE TIDERS REJSE
TILBAGE I TIDEN TIL ET LAND, 
DU MÅ UDFORSKE

Sagnlandet Lejre byder på et læ-
ringslandskab, hvor der er højt til 
loftet. Her kan I sammen med 
jeres elever/børn få fortiden helt 
ind under huden. Sagnlandet 
Lejre er som Videnspædagogisk 
Aktivitetscenter inspireret af det 
gamle kinesiske ordsprog: ”Jeg 
hører, og jeg glemmer. Jeg ser, 
og jeg husker. Jeg gør, og jeg 
forstår”. 
At lære ved at gøre og at gøre 
og dermed lære er grundtonen, 
når eleverne arbejder i 
praksisfællesskaber. Metoder 
som historisk værkstedsarbejde, 
mesterlære, dramametoden 
”lærer i rolle”, kropsliggjort 
læring og dialogbaseret

undervisning er 
grundelementerne i vores 
pædagogiske, fællesskabs-
styrkende virke. Alle vore 
undervisningsforløb fremmer 
viden, forståelse og anvendelse. 
Aktiviteterne er meningsfulde, 
begribelige og håndterbare. 

Sagnlandet Lejres læringstilbud 
lægger op til enkeltfag og til 
tværfagligt arbejde i skolen i 
fagene historie, dansk, 
madkundskab, natur/teknologi, 
samfundsfag, billedkunst, 
håndværk og design, biologi, 
geografi samt 
kristendomskundskab.
Tilbuddene understøtter 
Forenklede Fælles Mål og 
fagenes fagformål i henhold til 
folkeskoleloven og er med til at 
udvikle elevernes kompetencer 
og færdigheder i forskellige fag. 
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SKOLETJENESTEN

KONTAKT
Skoletjenesten, Sagnlandet Lejre

Booking: 
kontakt@sagnlandet.dk

+45 4648 0878

Information 

Jutta Eberhards

Skoletjeneste- og 

vikingeområdeansvarlig

skoletjenesten@sagnlandet.dk

+45 4642 4950



UNDERVISNINGSFORLØB & 
LÆRINGSMÅL

SAGNLANDET LEJRE

Elevernes historiske bevidsthed om 
forholdet mellem fortid og nutid, 
fortolkning og formidling af tid og 
rum er sat i højsædet. 
Det gør eleverne fortrolige med 
dansk historie og kultur og sætter 
deres eget liv og livsvilkår i 
perspektiv. De kan forholde sig 
kritiske til kildemateriale enten i 
form af rekonstruktioner, historiske 
overleveringer eller i dialog med et 
historisk øjenvidne, der arbejder i 
rolle.

Eleverne begiver sig i Sagnlandet 
Lejre ud på en tidsrejse og møder 
og skaber historiske scenarier, der 
er med til at udbygge deres 
indsigt i menneskers liv og 
livsvilkår gennem tiderne. Det 
fremmer elevernes kompetence i 
historiebrug.

Et forløb i Sagnlandet Lejre er en 
dannelsesrejse, der øger 
kronologiforståelsen, og giver 
eleverne mulighed for at tilegne 
sig færdigheder og kundskaber. 
Historiekanonpunkterne Ertebølle-
kulturen, Kejser Augustus og 
Jellingmonumenterne understøttes 
i vores historiske miljøer fra 
stenalder, jernalder og vikingetid. 
Fagbegreber og fagsprog 
kommer i spil, og eleverne kan se 
sig selv og andre med nye øjne. 

Der kræves sammenhold og 
samarbejde, og ikke mindst 
bidrager det til fællesskab og 
udvikling af sociale kompetencer 
og identitetsdannelse. 

Til „småfolkene“ fra daginstitutio-
nerne er der i henhold til 
Pædagogiske Læreplaner rig 
mulighed for forundring og 
læring. Børnene kan færdes i 
naturen, udvikle sociale 
kompetencer, udvide deres 
begrebsverden med sproglig 
opmærksomhed og udfordre 
deres krop med forskellige 
fysiske gøremål samt stifte 
bekendtskab med en fremmed, 
fortidig kultur. 

Har I ønsker om særlige undervis-
ningsforløb, eller er der emner, I 
gerne vil have belyst, hører 
Skoletjenesten i Sagnlandet Lejre 
gerne fra jer. 

Har I lyst til at bruge 
Sagnlandet Lejre som ”ekstra 
klasseværelse” i forbindelse med 
Åben Skole, har I mulighed for at 
lave en abonnementsordning.

LÆRINGSMÅL

Ethvert undervisnings forløb 
i Sagnlandet Lejre støtter en 
række læringsmål, der sæt-
ter fortiden i perspektiv.

Nogle læringsmål er 
universelle for samtlige af 
Sagnlandets forløb - andre 
er særlige fokusområder, 
udvalgt og tilpasset specifkt 
til de enkelte forløb.

Du finder information om 
særlige fokuspunkter og 
læringsmål i den grå boks til 
høje for beskrivelsen af hvert 
undervisningstilbud.

Generelle læringsmål
Samtlige undervisningsforløb 
i Sagnlandet Lejre er fælles-
skabsstyrkende,  fremmer 
elevernes evne til indlevelse 
og identifikation, og un-
derstøtter deres evne til at 
undres og stille spørgsmål.

Vælger du et forløb i et af 
Sagnlandets historiske områ-
der, får du et forløb der
sætter forskelligt kildemate-
riale - som rekonstruktioner, 
fortællinger og til medriven-
de øjenvidneberetninger fra 
instruktørens karakter -  i spil, 
støtter kildekritisk analyse 
og giver plads til elevernes 
egne tolkninger og refleksi-
on over samspil med egen 
livsverden.
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STENALDERBOPLADSEN 
ATHRA

Jægerstenalderen er den læng-
ste periode i Danmarks oldtid. I 
Sagnlandet Lejre rummer 
stenalderbopladsen Athra 2 
miljøer fra ældre 
jægerstenalder. Miljøerne 
afspejler livet fra Nordens første 
pionerer op til en tid, hvor 
jægerstenalderfolket skulle tage 
stilling til, om de ville bosætte sig 
og udvikle sig til et 
bondesamfund. Det var en 
skelsættende tid.

Athra ligger ved en af 
Sagnlandet Lejres mange søer. 
På den ene side af søbredden 
holder de første jægere og 
samlere i Norden til. De er altid på 
vandring efter jagtvildt og 
planteføde. Mød her et noma-
defolk der har indrettet en mid-
lertidig jagtlejr. 

De har brug for at have et skjul til 
natten og en mulighed for at 
tilberede sig et måltid mad.

På den anden side af søen på 
den skovklædte søbred er der 
skabt en sommerboplads for et 
lille familiesamfund fra 
Ertebøllekulturen omkring 4000 
år f.Kr. Bopladsen rummer to 
hytter, en bro til stammebåde, 
en åben grav, ildsteder, 
sydegruber, en køkkenmødding 
og efterladenskaber fra 
flinthugning, garvning og andet 
arbejde. 

Vi tilbyder undervisning i 
begge områder samt et 
undervisningstilbud, der favner 
begge områder.

PERIODE

STENALDEREN
Områdegenerelle læringsmål 
Eleverne får kendskab til livet 
i stenalderen.
Eleverne forholder sig til 
kulturgeografiske processer, 
der danner grundlag for 
menneskers levevilkår. 
Eleverne kan undersøge, 
perspektivere til egen 
livsverden og sætte ord på 
deres førstehåndserfaringer. 
Eleverne øver sig i historie-
brug & kronologiforståelse 
ved at være med til at skabe 
historiske senarier.
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I ældre jægerstenalder fandtes 
der få jæger- og samlergruppe-
ringer, der vandrede rundt efter 
jagtvildt og planteføde. De 
var nomadefolk, og derfor 
opholdt de sig ikke længe 
samme sted og vendte 
sjældent tilbage dertil. 
Stenalderjægerens mobilitet 
genspejles her i landet i 
mange isolerede fund af 
genstande og spor efter mere 
eller mindre kortvarige ophold. 
Arkæologer skelner mellem 
forskellige kulturer. Fra jagt 
udelukkende på tundraens 
rensdyr i Brommekulturen 
(ca.11.500-10.500 f.Kr.) til 
udforskningen af de dybe 
skove i Maglemose- og 
Kongemosekulturen (ca. 
9.000-5.400 f.Kr.) lærte 
stenalderjægeren at tilpasse sin 
flintteknologi til forskellige 
jagtmetoder og daglige behov.
I kan være med til at gå i 
stenalderjægerens fodspor.

Forløbet bringer eleverne 
igennem landskabshistorien fra 
efter-istidens tundra til den 
tidligste skovvækst i Danmarks 
forhistorie. 

PERIODE

STENALDEREN
Varighed
3 timer, fra kl. 10.15 -  13.15. 
Klassen har to instruktører, 
som arbejder i roller som 
stenalderfolk.
Forløbet understøtter 
Forenklede Fælles Mål i fa-
gene historie, samfundsfag, 
geografi, madkundskab.

Klassetrin
3.-6 klasse.  
Forløbet tilrettelægges, så 
eleverne får alderssvarende 
opgaver. Max. 28 elever.

Særlige læringsmål 
Forløbet støtter fødevarebe-
vidsthed og madlavnings-
teknikker og giver mulighed 
for at fortolke måltider med 
forståelse for værdier, kultur 
og levevilkår i stenalderen. 
Eleverne kan anvende 
redskaber og værktøjer i 
forhold til produktets form 
og funktion. 
Eleverne kan få styrket deres 
evne til indlevelse og identi-
fikation.

DE FØRSTE JÆGERE 
I DANMARK 

Klassen er i 
undervisningsforløbet delt i 2 
grupper – piger og drenge. 
Pigerne skal samle fødevarer og 
lave smagsprøver på mad. 
Drengene skal øve sig i jagt og 
lære om, hvordan man 
nedlægger en hjort. Alle skal 
prøve at arbejde med 
flinteredskaber. Til sidst samles 
eleverne om en smagsprøve for 
at udveksle oplevelser, viden og 
erfaringer. Aktiviteterne rammes 
ind af en fortløbende 
rammefortælling fra 
stenalderfolket.
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Ertebøllekulturen er den yngste 
periode i jægerstenalderen. 
Praktiske aktiviteter, fortællinger 
og små optrin giver eleverne 
en fornemmelse og indlevelse i 
livet i Ertebøllekulturen, hvor 
kosten hovedsageligt bestod af 
fisk og havets skal - og pattedyr. 
Det var en skelsættende tid, hvor 
leveformen forandrede sig fra 
jæger-, fisker- og samlersamfund til 
fastboende grupperinger. Eleverne 
arbejder med kvindegerning og 
mandearbejde. De stifter 
bekendtskab med stenalderens 
billedverden, madkultur og 
redskaber.

EN DAG SOM STENALDERFISKER
I ERTEBØLLEKULTUREN

PERIODE 

STENALDEREN
Varighed 
3 timer, fra kl. 10.15 - 13.15. 
Klassen har to instruktører, 
som arbejder i roller som 
stenalderfolk.
Forløbet understøtter 
Forenklede Fælles Mål i fa-
gene historie, samfundsfag, 
geografi, madkundskab og 
billedkunst.
Historiekanon: Ertebøllekultur

Klassetrin
3. klasse og opefter. 
Forløbet tilrettelægges, så 
eleverne får alderssvarende 
opgaver. Max. 28 elever.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter fødevarebe-
vidsthed og madlavnings-
teknikker og giver mulighed 
for at fortolke måltider med 
forståelse for værdier, kultur 
og levevilkår i stenalderen. 
Eleverne kan anvende 
redskaber og værktøjer i 
forhold til produktets form 
og funktion.
Eleverne får styrket deres 
evne til indlevelse og 
identifikation.

Pigerne samler, alt efter årstiden, 
bær og urter og tilbereder 
dagens måltid på bålet. De 
bruger de første kogekar i 
keramik, der findes i Norden og 
flinteredskaber til at skære med. 
Pigerne binder også snor af 
lindebast til fiskenet. Drengene 
skyder med bue og pil, prøver at 
hugge i flint og lave deres eget 
flinteredskab, som de skal bruge 
til at lave fiskeudstyr med. Klassen 
spiser de tilberedte smagsprøver 
sammen, erfaringer udveksles og 
oplevelser deles. Aktiviteterne 
rammes ind af en fortløbende 
rammefortælling fra 
stenalderfolket. 
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Mød Nordens første pionerer 
på en fantastisk rejse igennem 
10.000 års forhistorie. Stift 
bekendtskab med stenalderlivet, 
som arkæologer betegner som 
Brommekultur (ca.11.000 f.Kr.), 
Maglemosekultur (ca. 7.000 
f.Kr.) og Ertebølle-kulturen
(ca.4.000 f.Kr.), hvor
hasselkæppe blev dyrket for
første gang.

Besøg vores stenaldermiljøer og 
vandr sammen med et 
stenaldermenneske igennem 
Danmarks forhistoriske land skaber 
og bopladser. Oplev et landskab, 
der minder om senistidens tundra 
og oplev kontrasten til den 
frodige løvskov, med tilhørende 
plante  og dyreliv og andre 
materielle ressourcer.

Hør historierne om jagt på rensdyr 
og hjorte og om fiskefangst. Se 
forskellene på jagt - og fiskeudstyr, 
madlavningsgrej og flintredskaber 
på tværs af den længste 
periode i Danmarks oldtid. 

PERIODE 

STENALDEREN
Varighed 
2 timer, fra kl.10.15 - 12.15 
eller fra kl.12.30 - 14.30 Klassen 
har én instruktør i rolle som 
stenaldermenneske. Forløbet 
understøtter Forenklede 
Fælles Mål i fagene, historie, 
natur og 
teknik, geografi. 
Historiekanon: Ertebøllekultur

Klassetrin

3. - 6. klasse
Forløbet tilrettelægges, så 
eleverne får alderssvarende 
opgaver. Max. 28 elever.

Særlige læringsmål

Eleven kan i relation til 
stenalderen beskrive 
ændringer i livsgrundlag og 
produktion. Eleven kan sætte 
naturfaglig og teknologisk 
udvikling i historisk perspektiv.

FRA ISTIDSJÆGEREN TIL 
DE FØRSTE SKOVBRUGERE
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JERNALDERLANDSBYEN
LETHRA

Lethra er en rekonstruktion af 
en lille landsby fra tiden 
omkring år 200 f.v.t. - 200 e.v.t. 
Eleverne oplever en rejse 2000 år 
tilbage i tiden, hvor 
jernalderfolket levede i små 
høvdingesamfund, mens Kejser 
Augustus herskede i Romerriget. 

Klassen bydes velkommen i et 
bondesamfund med 
beboelseshuse, et vævehus, en 
træsmedje og en smedje med 
jernudvindingsplads. Der er flere 
små bygninger, dyrkede marker, 
overdrev, en stemningsfuld

offermose og en gravplads. 
Flere af landsbyens beboere 
har i deres rolle stiftet 
bekendtskab med romerne på 
godt og ondt. Som øjenvidner 
kan de berette om deres 
oplevelser. 

PERIODE 

JERNALDEREN
Områdegenerelle læringsmål 
Eleverne får kendskab til livet i 
jernalderen. Eleverne får 
kendskab til ikke-kristne religi-
oner og livsopfattelser. 
Eleverne kan undersøge, 
perspektivere til egen livsver-
den og sætte ord på deres 
førstehåndserfaringer. 
Eleverne øver sig i historie-
brug & kronologiforståelse 
ved at være med til at skabe 
historiske senarier.
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Eleverne bydes velkommen til 
jernalderlivet omkring år 0 e.v.t. 
Praktiske aktiviteter, små optrin og 
fortællinger giver et bud på, 
hvordan hverdagen i jernalderen 
kan have formet sig. Tilberedning 
af et måltid mad og 
håndværksaktiviteter bringer 
jernalderen ind under huden på 
eleverne.
Den hjemmelandsby, som jeres 
klasse kommer fra, er ramt af 
hungersnød. For at vende ulykken 
derhjemme, er I rejst til Lethra og 
medbringer gaver til Lethras 
beboere og 
frugtbarhedsgudinden Nerthus. 
Landsbyfolket sætter jer i gang 
med forskellige arbejdsopgaver. 
Der arbejdes hårdt i fællesskab, 
og Lethras beboere hjælper jer 
med at gennemføre en 
offerceremoni i Offermosen. Der 
er ofte to forskellige klasser,  

PERIODE 

JERNALDEREN
Varighed
3 timer, fra kl. 10.15 - 13.15. 
Klassen har to instruktører, 
som arbejder i roller som 
jernalderfolk. Forløbet un-
derstøtter Forenklede Fælles 
Mål i fagene historie, kristen-
domskundskab, håndværk 
og design, madkundskab. 
Historiekanon: Kejser 
Augustus

Klassetrin
3.- 6. klasse
Forløbet tilrettelægges, så 
eleverne får alderssvarende 
opgaver. Max. 28 elever.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter elever-
nes historiebevidsthed og 
kronologiforståelse, sætter 
forskelligt kildemateriale (re-
konstruktioner, fortællinger 
og øjenvidneberetninger fra 
instruktørernes karakterer) i 
spil, støtter kildekritisk ana-
lyse og giver plads til ele-
vernes egne tolkninger og 
refleksion over samspil med 
egen livsverden. Forløbet 
støtter kompetencer om-
kring fødevarebevidsthed 
og madlavningsteknikker og 
giver mulighed for at fortol-
ke måltider med forståelse 
for værdier, kultur og levevil-
kår. Eleverne kan anvende 
redskaber og værktøjer i 
forhold til produktets form 
og funktion.

EN DAG I 
LETHRA

der besøger landsbyen samtidig. 
Halvdelen af hver klasse arbejder 
med at holde hus. De tilbereder 
mad på jernaldermanér over 
åben ild i et af husene. Den 
anden halvdel af eleverne 
arbejder med forskellige 
håndværks- og 
landbrugsaktiviteter afhængigt af 
vejr og årstid. Eleverne bruger 
værktøj og er med i forskellige 
arbejdsprocesser. Efter ofringen 
bliver alle bænket i langhuset. 
Maden spises i fællesskab som 
små smagsprøver, og erfaringer, 
viden og oplevelser bliver 
udvekslet. Aktiviteterne rammes 
ind af en fortløbende 
rammefortælling fra 
jernalderfolket.
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Mød Jarund, med fødenavnet 
Laurentius i landsbyen Lethra. Som 
flygtning fra stammen 
Allobrogerne, fra Østgallien i 
de nordlige franske Alper, 
tilhørte han i forhold til Romerriget 
et af de mest indflydelsesrige 
folkeslag i jernalderens Europa.

Jarund ankom til Lethra 
omkring år 0. På en lille 
vandretur fortæller han om 
Kelternes og Germanernes 
verden under romernes 
indflydelse. Om kelterne, der 
ekspanderede op gennem 
Europa og prægede hele 
området. 
Er det mon rigtigt, at de ofrede 
og halshuggede mennesker? 
Hvad bragte Jarund hertil, hvem 
mødte han på sin vej, og 
hvordan blev han modtaget? 

Hvordan kom han frem, og hvor 
lang tid tog hans rejse? 

Sammen med Jarund finder I 
svarerne. I hører ilden knitre og 
bliver klogere på Jarunds fjender, 
det romerske Imperium og Kejser 
Augustus. 
I kommer også til at tale om jeres 
tanker omkring hans situation, og 
på hvilken måde den adskiller sig 
fra nutidige flygtninges. 

Ved afslutningen i offermosen 
hører I om kelternes guder, 
offerpladser og ritualer.

PERIODE 

JERNALDEREN
Varighed

2 timer, kl. 10.15                                                                                                           -                                                                                                     12.15 eller 
kl. 12.30 -  14.30. Klassen har 
én instruktør i rolle som 
jernaldermand. Forløbet 
understøtter Forenklede 
Fælles Mål i fagene historie, 
geografi og 
kristendomskundskab.

Klassetrin:
3. -6. klasse.
Forløbet tilrettelægges, så
eleverne får alderssvarende
opgaver. Max. 28 elever.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter 
kronologiforståelse. Eleverne 
kan forholde til livsetiske 
spørgsmål som flygtninge- 
problematik og kan sammen-
stille deres oplevelser med 
egen viden og erfaring. 
Forløbet sætter forskelligt 
kildemateriale (rekonstruk-
tioner, fortællinger og 
øjenvidneberetninger fra 
instruktørens karakter) i spil og 
støtter kildekritisk analyse. 
Eleverne kan med afsæt i 
enkle problemstillinger 
anvende kildekritiske 
begreber til at redegøre for 
fortolkninger af fortiden. 
Eleverne får styrket deres 
evne til indlevelse og 
identifikation. Eleverne får 
styrket deres evne til at 
undres og stille spørgsmål. 

MØD EN GALLISK FLYGTNING 
FRA ROMERRIGET
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Arkæologiske fund og historiske 
kilder bevidner, at vores forfædre 
har fortaget sig kultiske 
handlinger. Men hvordan det er 
forgået, kan vi kun gisne om. 
Tidsvidner i dragt og rolle fra to 
tidsaldre giver deres bud på det 
og gelejder jer på en tidsrejse, 
hvor I får den åndelige og 
mentale side helt under huden. 
Dette forløb er til 2 klasser og 
bringer jer tilbage til jernalderen 
og vikingetiden. Sammen laver vi 
fire nedslag, der belyser 
forskellige aspekter om emnet 
ofring. 
I kommer på besøg i et 
jernalderhus med fokus på 
jernalderfolkets dagligdag

omkring ildstedet, deres hus-
guder, og særlige forhold der har 
reference til arkæologiske fund.
I Lethras offermose oplever I 
jernalderens kultsted og udfører 
et offerritual. Her bliver I klogere 
på, hvorfor man ofrer og lærer 
noget om frugtbarhedsritualer, 
guder og gudinder. Seancen 
bliver belyst gennem Tacitus 
beretninger, den første kendte 
etnografiske beretning eller 
oplysningsværk for Romerriget, 
hvori Germanerne beskrives.

I skibssætningen, som er en 
rekonstruktion fra Gl. Lejre fra 
vikingetiden, kan I høre stenenes 
fortælling om dødsriget og prøve 
kræfter med vikingers idrætsleg 
”Skibet sejler mod døden eller 
mod livet” og udbringe en fælles 
brageskål til fremtidens bedrifter.

På Ravnebjerg er der en 
fortælling om dødsguden Odin, 
og der bliver gennemført et blot 
(offerceremoni) ved 
Gudehorgen. Her har Ravnebjerg 
levendegjort den retslærte 
Ahmad Ibn Fadlans beskrivelse af 
et offersted ved Volgaområdet. 

PERIODE 

JERNALDEREN
Varighed 

3 timer fra kl.10.15 - 13.15 

Skal bookes til 2 klasser, der 
kßrer parallelle forlßb. Hver 
klasse har en formidler i dragt 
og rolle.

Klassetrin

4. - 7. klasse Forløbet
tilrettelægges så eleverne får
alderssvarende udfordringer.
Max 28 elever per klasse, plus
2-3 voksne.

Særlige læringsmål
Eleverne reflekterer over de 
livsopfattelser, der konstituerer 
offerritualer
Eleverne får kendskab til ikke 
kristne religioner og 
livsopfattelser.
Med "offeret" som tema for en 
almenmenneskelig handling, 
får eleverne en reflekteret 
forståelse af, hvad mennesket 
er for et væsen, hvad livet kan 
byde på, og hvordan man 
kan forholde sig hertil og har 
forholdt sig hertil i forhold til 
livsetiske spørgsmål.

I forhold til elevernes alsidige 
udvikling lærer eleverne 
sammen med andre om det 
almenmenneskelige.

GUDERNES  
GAVER
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VIKINGEOMRÅDET 
RAVNEBJERG

Vikingeområdet Ravnebjerg er et 
stort teltområde med udsigt over 
en naturskøn mose. Ravnebjerg 
er indrettet som en 
handelsgade med mange store 
og mindre sove- og arbejdstelte. 
Der er 2 køkkentelte med 
husgeråd, spisegrej og kister. 
Derudover et træsmedeområde, 
et smedetelt, en horg 
(offerplads), ting-sted og 
bålsteder, hvor I kan blive bænket 
omkring, høre historie og kan 
tilberede mad. Eleverne begiver 
sig på en tidsrejse til årene 
omkring 920 i vores tidsregning.

Det var en brydningstid, og vi 
befinder os tidsmæssigt før 
Jellingstenen blev rejst, og før 
danerne blev kristne. Der er en 
begyndende statsdannelse, og 
en verden der åbner sig fra nær 
og fjern. Undervisningen giver 
eleverne indtryk af et 
vikingemiljø, hvor hverdagslivet 
krydres med besøg fra fjerne 
egne. 

I kommer i rolle som fostersønner 
og fosterdøtre til Ravnebjerg og 
deltager i små optrin omkring 
handelsaktiviteter, 
omgangsformer,

tro og magtforhold. Der bliver 
sat mange aktiviteter i gang, der 
fremmer samarbejde og 
fællesskab. Formidlerne arbejder 
i roller og dragt som vikinger. 
Klassen bliver delt i en pige- og 
drengegruppe.

Ravnebjerg tilbyder dagsforløb af 
enten 1½ eller 3 times varighed og 
lejrskoleophold fra en til fire 
overnatninger. 



SAGNLANDET LEJRE

13

LEJRSKOLE I VIKINGEOMRÅDET 
RAVNEBJERG

Markedspladsen Ravnebjerg er 
indrettet som et stort teltområde, 
som danner ramme om en 
handelsgade med et smede- og 
et huggetelt, store og mindre 
sove- og arbejdstelte, indrettet 
med bænke, kister og masser af 
værktøj og husgeråd – alt 
sammen kopier af fund fra 
vikingetiden. Ved køkkenteltet 
findes vaskeplads og ildsteder. 
Der er plads til 2 klasser ad 
gangen. Er I heldige, er der på 
samme tid en anden skoleklasse 
på pladsen, der også er på 
lejrskole. Der vil blive afholdt 
fælles aktiviteter, krigertræning 
og tuskhandel, og måske byder 
I hinanden på et måltid mad, 
så I kommer til at lære hinanden 
at kende i løbet af ugen. Der 
kommer måske også en klasse, 
der er på dagsbesøg og andre 
af Sagnlandet Lejres gæster, der 
er nysgerrige på, hvad I laver. 
Det giver jer en god mulighed for 
at omsætte den viden og 

erfaring, I har erhvervet jer, til an-
dre. 
Jeres ophold varer fra 1 døgn til 
op på 4 døgn. I kan booke 2 eller 3 
formidlere til jeres forløb.        

I er rejsende vikinger med handel, 
håndværk, krigertræning og 
madlavning som 
omdrejningspunkt . Pigerne 
arbejder ved køkkenteltet med 
mad og små sysler. Drengene 
arbejder i smedjen eller i træs-
medeområdet. 
Alle måltider tilberedes og spises 
ved køkkenteltet. 
Ved køkkenteltet, der er placeret i 
hver deres ende af pladsen, 
ligger der sovetelte i forskellige 
størrelse. Jeres klasse sover enten i 
flere mindre eller i 2 store sovetelte, 
der er indrettet med et dejlig 
sengeleje af ris, halm, skind eller 
tykke uldtæpper som 
liggeunderlag. Soveposer har I 
selv med, og Ravnefolket har 
uldtæpper, hvis det skulle være 
lidt råkoldt. 

LEJRSKOLE I 

VIKINGETIDEN
Generelle læringsmål

Et lejrskoleophold på Ravne-
bjerg er med til at give elever 
kronologiforståelse, støtter 
elevernes historiebevidsthed 
og sætter forskelligt kilde-
materiale(rekonstruktioner, 
fortællinger og øjenvidnebe-
retninger fra instruktørernes 
karakterer) i spil. Kildekritisk 
analyse støttes og giver plads 
til elevernes egne tolkninger 
og refleksion over samspil 
med egen livsverden. 

Forløbet støtter fødevarebe-
vidsthed og madlavnings-
teknikker og giver mulighed 
for at fortolke måltider med 
forståelse for værdier, kultur 
og levevilkår. 
Eleverne får kendskab til 
ikke-kristne religioner og 
livsopfattelser. 
De kan forholde til livsetiske 
spørgsmål og kan sammen-
stille deres oplevelser med 
kristendom, andre religioner 
og livsopfattelser.  
Eleverne kan anvende red-
skaber og værktøjer i forhold 
til produktets form og funkti-
on. 

Eleverne forholder sig til kul-
turgeografiske processer, der 
danner grundlag for menne-
skers levevilkår. De kan tage 
stilling til og handle i forhold til 
sociale og kulturelle sammen-
hænge og problemstillinger. 
De er med til at undersøge, 
perspektivere og sætter ord 
på deres refleksioner. 
Eleverne får styrket deres 
evne til indlevelse og iden-
tifikation. De lærer noget 
omkring deres egn styrke og 
formåen, ser sig selv og an-
dre med ”nye” øjne og er en 
del af et nyttigt fællesskab, 
hvor samarbejde er ønsket 
og påkrævet.
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Ankomstdagen - Er den dag, hvor 
I finder jer tilrette i jeres nye hjem. 
I bliver budt velkommen, der er 
en rundvisning, en 
sikkerhedsinstruktion, spisning af 
jeres madpakke, skift til vikingetøj, 
en lærersamtale, båltændning, 
brændehugning, små og store 
sysler og hjælp til aftensmaden. 
På de øvrige dage er der 
undervisning fra 9.30-15.30. Her 
har jeres formidlere lavet et 
program, som I hører nærmere 
om, når I kommer ved 
lærersamtalen. 

Madlavning - Pigerne arbejder 
ved køkkenteltet og tilbereder 
et måltid mad på 
vikingemanér over bål. Vi 
bruger de samme ingredienser 
og krydderier som vores 
forfædre. Gruppen er værtsfolk 
for resten af klassen. Det 
kræver en stor indsats at 
mætte en hel klasse. Er der sendt 
gæstebud til markedspladsen, er 
gruppen også vært for de 
rejsende. Også her kan man øve 
sig i at være både en god vært 
og en god gæst. 

Håndværksaktiviteter - Her 
arbejdes i smedeteltet med 
forskellige metaller som jern eller 
tin. Blæsebælgen skal passes, og 
jernet skal smedes, mens det er 
varmt.  Er I i træsmedeområdet, 
arbejdes der i træ med økser, 
knive og huljern. I lærer meget 
om håndtering og brug af 
værktøj, arbejdsprocesser og 
samarbejde, og I får respekt for 
fortidens håndværkere. Måske 
skal der flettes hegn, brænde 
skal hugges og hegnspæle 
spidses til. Hvem ved, om der 
også bliver tid til at sætte nogle 

Varighed
Ankomstdag kl.10 - afrej-
sedag kl.14. på de kortere 
forløb fra 1-3 døgn. 
Ankomstdag kl.10 - afrejse-
dag, kl. 12 på forløbet med 4 
døgn.
Klassen har to instruktører, 
der arbejder i rolle og dragt 
som vikinger.
Forløbet understøtter Fælles 
Mål i fagene historie, mad-
kundskab, håndværk og de-
sign, dansk og samfundsfag. 
Historiekanon Jellingmonu-
menterne.

Klassetrin
Bedst 3. - 6.klasse.
Forløbet tilrettelægges, så 
eleverne får alderssvarende 
opgaver. Maks. 28 elever og 
2-3 voksne.

Ved booking med over-
natning vil I ca. en måned 
inden jeres besøg få tilsendt 
praktiske oplysninger om 
opholdet.
Al madlavning foregår efter 
anvisning udendørs over 
bål og i lerovne. I tilknytning 
til vikingeområdet Ravne-
bjerg findes Multihuset med 
køkkenfaciliteter til forråd, 
køleskab, elkedel og kaf-
femaskine samt toiletter, 
omklædningsrum og bad.

Vikingeområdet Ravnebjerg 
er åbent for ophold, også 
når resten af Sagnlandet 
Lejre er lukket. Det er muligt 
at tilmelde sig to år frem.

LEJRSKOLE PÅ RAVNEBJERG 

UGENS GANG
vikingelege i gang. 

Eftermiddagsaktiviteter - I kan 
fortsætte de forskellige sysler, I har 
påbegyndt om morgenen. Er der 
en anden klasse på besøg på 
markedspladsen, skal der 
afsættes tid til at mødes med de 
fremmede, til at handle, at lave 
krigertræning sammen, at lave 
fælles lege og til at få nye 
frænder(venner). Der er også 
mulighed for at få en guidet tur i 
resten af Sagnlandet Lejre. Er der 
efter en ”hård” arbejdsmorgen 
brug for at lege, slappe af eller 
for at være sig selv om 
eftermiddagen, skal der 
selvfølgelig være plads til det. 

Om aftenen - Efter at 
Ravnefolkene er draget afsted, 
har I området for jer selv. I må gå 
på opdagelse i hele Sagnlandet 
Lejre, lege vikinger, dyste, se til 
vores dyr, sørge for jeres 
aftensmad, sejle i 
stammebåde efter aftale, 
vaske op, holde bål, spille 
hnefatafl, fordybe jer i de ting, I 
er startet med, sørge for 
underholdning, hugge brænde, 
synge sange, høre historier, 
tælle stjerner, høre på 
nattelyde og selvfølgelig også 
sove efter en lang og hård 
arbejdsdag i vores dejlige telte. 

På afrejsedagen 
Er det tid til oprydning og 
rengøring, hvor I gør klar til, at der 
igen er fine forhold til de nye 
rejsende, der kommer ugen efter. 
Der er en opsamling af det, I har 
oplevet og erfaret, og så er det 
farvel og tak for denne gang. 
Rejser I kl.14, kan I, derudover på 
afrejsedagen, nå at arbejde med 
små håndværkssysler i løbet af 
formiddagen, og I kan lave 

frokosten. 14

PERIODE 

VIKINGETIDEN
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Eleverne bliver budt velkommen 
på Markedspladsen og deltager 
i livet som rejsende eller som 
fastboende viking.

Eleverne får kendskab til 
ikke-kristne 
religioner og 
livsopfattelser. 

EN DAG SOM 

VIKING

Der er mange gøremål, der skal 
ordnes. Pigerne tilbereder 
vikingemad på bål og gør sig i 
fællesskab nyttige med små 
håndværkssysler. Drengene 
arbejder med brændehugning 
og forskelligt vikingehåndværk, 
afhængig af årstiden og vejret. 
Der er måske oven i købet tid til 
små vikingespil, lege og en god 
fortælling. Forløbet afsluttes med 
en vikingefrokost, hvor også 
erfaringer, viden og oplevelser 
deles.

PERIODE 

VIKINGETIDEN
Varighed
3 timer, fra kl. 10.15 - kl. 13.15. 
Klassen har to instruktører, 
som arbejder i roller som 
vikinger. Forløbet 
understøtter Forenklede 
Fælles Mål i fagene historie, 
hjemkundskab, håndværk 
og design, dansk. Historieka-
non: Jellingmonumenterne.

Klassetrin 
3.- 6. klasse. Forløbet tilret-
telægges, så eleverne får 
alderssvarende opgaver. 
Max. 28 elever.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter fødevarebe-
vidsthed og giver mulighed 
for at fortolke måltider med 
forståelse for værdier, kultur 
og levevilkår i vikingetiden. 
Eleverne kan anvende mad-
lavningsteknikker, omsætte 
dem til ideer i madlavnin-
gen og anvende redska-
ber og værktøj i forhold til 
produktets form og funktion. 
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At møde verden var vikingernes 
vilje.  De rejste ud på togt som 
handelsfolk, som 
opdagelsesrejsende og som 
voldelige erobrer og 
overfaldsmænd.
For at rejse ud i verden skulle 
man tilegne sig forskellige 
færdigheder. Men hvad skulle 
der til, for at man kunne færdes 
og begå sig i fremmede egne?

Det giver vikingernes 
idrætsbegreb, der er kendt fra 
den norrøne litteratur, et bud på, 
og det gælder både fysiske og 
åndelige færdigheder og 
formåen.

VIKINGERNES 

IDRÆT

Leg var i vikingetiden ikke 
forbeholdt børnene. Leg blev 
udført af både voksne og børn og 
ikke som tidsfordriv. 
Børn kunne træne de 
færdigheder, de ville få brug for 
som voksne, enten i arbejdet eller i 
kampsituationer. 
De voksne kunne dygtiggøre sig 
gennem øvelse i de færdigheder, 
de ville beherske. 

Hør historier om vikingernes 
idrætsbegreb og se, om I kan 
hamle op med dem i leg og 
dyst, som at trække trælle 
(slaver) og skjaldevers.

PERIODE 

VIKINGETIDEN
Varighed 1½ time fra 
kl.10.15 - 11.45 eller 
kl.12.15 - 13.45.
Klassen har én instruktør i 
rolle som viking.
Forløbene understøtter For-
enklede Fælles Mål i fagene 
idræt, dansk og historie.

Klassetrin 
3.- 5. klasse. Forløbet tilret-
telægges, så eleverne får 
alderssvarende opgaver.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter alsidig 
idrætsudøvelse. Eleverne 
lærer noget om vikingernes 
idrætskultur, kan sammenstil-
le det med deres livsverden, 
bruger deres krop og træner 
færdigheder i fællesskab og 
samarbejde.
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LANDBOTIDEN 
KRIKKEBJERGHUSE

Krikkebjerghuse er Sagnlandet 
Lejres 1800-talsmiljø. Det består af 
to rekonstruerede 
husmandssteder: Hørhavehuset 
og Tystruphuset. Begge de 
originale huse står i dag på 
Frilandsmuseet. 
Til husmandsmiljøet hører husdyr 
samt marker og haver med tidens 
planter og blomster.

I Krikkebjerghuse lever husmands-
konen Sørine og hendes mand 
Marius og deres naboer, der altid 
har brug for hjælp til de 
daglige gøremål. 
Husmandsfolket er raske til at få 
eleverne i gang med at hugge

brænde, fodre dyrene, hente 
vand og koge grød eller 
kartofler.
De sætter desuden gang i ti-
dens gode lege, og de 
fortæller også gerne sagn og 
eventyr for de yngre elever og 
perspektiverer til tidens litteratur 
og politiske forandringer for de 
ældre elever og børnehavebørn. 

De fysiske rammer og 
fortællinger er med til at fremme 
elevernes læring og indlevelse i 
livet i 1800-tallet. 

PERIODE 

LANDBOTIDEN
Områdegenerelle læringsmål
Eleverne får indsigt i livet på 
landet i 1800-tallet.
Eleverne kan undersøge, 
perspektivere til egen livsver-
den og sætte ord på deres 
førstehåndserfaringer. 
Eleverne øver sig i historie-
brug & kronologiforståelse 
ved at være med til at skabe 
historiske senarier.
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Påske, midsommer, høsttid og jul 
i 1850erne.

Årstidernes skiften og særlige 
traditioner med påske, 
midsommer, høst og jul var 
vigtige for 1800-tallets 
husmandsfolk i Krikkebjerghuse. 
Eleverne kommer på besøg hos en 
husmandsfamilie og inddrages i 
både hverdagens og højtidernes 
gøremål og skæve historier. 

Ved påsketid farves æg med 
planter, og der leges gamle 
påskelege. 

Til midsommer bindes 
midsommerkransen, og der 
brygges helbredende drikke. 

I sensommeren skal der høstes 
til høstgilde.

Ved juletid sørges der ekstra 
godt for grisen og nissen. 

Varighed
3 timer fra kl.10.15 - 13.15. 
Klassen har to instruktører 
i rolle som husmandsfolk. 
Forløbet understøtter For-
enklede Fælles Mål l i fage-
ne historie, madkundskab, 
dansk, natur/teknologi og 
kristendomskundskab.

Klassetrin 
0.- 3. klasse. Maks. 28 elever.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter fødevarebe-
vidsthed og madlavnings-
teknikker fra 1800-tallet og 
giver mulighed for at fortol-
ke måltider med forståelse 
for værdier, kultur og leve-
vilkår. 

ÅRETS GANG OG HØJTIDER 

I KRIKKEBJERGHUSE

Hele året skal der fodres dyr, 
tilberedes mad over åben ild og 
hentes vand med åg. Dagen 
slutter altid af med et fælles 
måltid og en god historie i den 
hyggelige husmandsstue, hvor 
erfaringer, viden og oplevelser 
deles.

PERIODE 

LANDBOTIDEN
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I dette forløb kan eleverne kom-
me tæt på forskellige husdyr og 
opleve børns hverdagsliv med 
arbejde og leg i 1850erne.

Eleverne vil også på levende vis 
møde husmandsfolkets folketro 
med Hyldemor, Mosekonen og 
nissen på loftet.  

Først skal dyrene passes.
Herefter bliver pigerne lært op i 
at lave mad, og i hvordan uld fra 
får kan ende med at blive til fine 
kjoler. Drengene går i 
huggehuset, hvor der snittes, 
saves og hugges brænde. 
Når maden er færdig, samles 
alle rundt om langbordet til et 
fælles måltid i den 
stemningsfulde bondestue. 

HUSMANDSBØRN 

I 1850ERNE
PERIODE 

LANDBOTIDEN
Varighed
3 timer fra kl.10.15 - 13.15. 
Klassen har to instruktører i 
rolle som husmandsfolk. 
Forløbet understøtter For-
enklede Fælles Mål i fage-
ne historie, madkundskab, 
håndværk og design, 
kristendomskundskab.

Klassetrin
0.- 6. klasse. Maks. 28 elever.

Særlige læringsmål
Forløbet støtter fødevarebe-
vidsthed og madlavnings-
teknikker og giver mulighed 
for at fortolke måltider med 
forståelse for værdier, kultur 
og levevilkår i landbotiden. 
Eleverne kan anvende 
redskaber og værktøjer i 
forhold til produktets form 
og funktion.

Her fortæller husmandsfolket 
forunderlige historier fra livet på 
landet i gamle dage, sagn og 
eventyr for de yngre elever og 
børnehavebørn og perspektiverer 
til tidens litteratur og politiske 
forandringer for de ældre elever. 
Erfaringer, viden og oplevelser 
deles. 
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Midt i Sagnlandet Lejre finder I 
Båldalen. Her ligger det som et 
oldtidseksperimentarium, hvor I 
kan prøve kræfter med fortidens 
teknikker og teknologi. Det er 
et aktivitetsområde, hvor børn 
og voksne bliver budt 
velkommen af en formidler, der 
giver en introduktion og 
instruktion til området og de 
forskellige aktiviteter i forhold til 
teknologiforståelse.

Oldtidseksperimentarium
Der bliver sat forskellige 
arbejdsprocesser i gang - fra 
jord til bord og fra gnist til bål. 
I kan hugge i træstammer med 
jernalderøkser og 
eksperimentere med at grutte 
korn til mel på oldtidens 
gruttesten. Det gruttede mel 
skal ikke gå til spilde, så I kan 
hygge jer omkring områdets

OLDTIDSEKSPERIMENTARIUM 

BÅLDALEN

bålpladser og bage jeres egne 
jernalderkiks. 
 Endelig kan I sejle en tur på 
Båldalssøen i stammebåde, der 
er udhugget, som det er blevet 
gjort helt tilbage i stenalderen og 
op i tiden. Det kræver balance 
og samarbejde. Desuden kan I 
lave små venskabelige dyster på 
Båldalens tumlerute og afgøre, 
hvem der er bedst til at trække 
tov. 

Er I blevet sultne, kan I købe dej til 
snobrød, pandekagedej og 
popkorn i vores café. Hos 
Sagnlandsformidlerne i Båldalen 
kan I låne snobrødspinde, 
pandekagepander og 
popkornsriste, før I sætter jer ved 
et bål.
Har I selv en luns kød med, eller vil 
I riste brød og pølser, er 
formidlerne behjælpelige med at 
skaffe bål og stegerist. Brød og 
pølser kan også købes i cafén. 

BÅLDALEN

AKTIVITETER
Varighed
1½ - 2 timer.
Gruppen har en formidler, 
der sætter jer i gang med 
aktiviteterne, men er dog 
ikke til rådighed for jer under 
hele opholdt, som når I boo-
ker et undervisningsforløb. 
Aktiviteterne understøtter 
pædagogiske læreplaner 
samt Forenklede Fælles Mål 
i fagene natur og teknologi, 
historie, madkundskab og 
idræt.

Aldersgruppe 
Børnehavebørn samt 0-10. 
klasse. Maks. 16 elever per 
hold.

Særlige læringsmål:
Eleverne bruger deres krop 
og træner færdigheder i 
fællesskab og samarbejde. 
Eleverne kan anvende 
redskaber og værktøjer i 
forhold til produktets form og 
funktion. Eleverne gør sig 
erfaringer i oldtidens 
teknologier.

ALDERSGRUPPE
Børnehavebørn samt 0.-  10. 
klasse.
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Harpestrengs have er en rekon-
struktion af middelalderlægen 
Henrik Harpestrengs urtehave, 
som han benyttede i sin egenskab 
af livlæge for Erik Plovpenning. 
Det er en middelalderlæges plan-
tesamling. I 1200-årene systemati-
serede læger og botanikere plan-
terne efter deres helbredende 
egenskaber.  

Læreren gennemfører forløbet på 
egen hånd. Skoletjenesten har 

HENRIK HARPESTRENGS

HAVE

udarbejdet et 
undervisningsmateriale, som kan 
bruges i arbejdet med emnet. 
En fin hjemmeside giver 
informationer om Harpestreng, 
haven, planter, 
medicinfremstilling og 
sygdomsbehandling. 

www.harpestrengshave.dk

I forløbet stifter eleverne 
bekendtskab med en række 
urter, som de skal prøve at 
klassificere i grupper. Gennem 
diskussioner i elevernes 
arbejdsgrupper vil forskellige 
klassifikationssystemer komme på 
tale og bl.a. Linnés system kan 
omtales.  Også nutidens genetisk 
baserede klassifikation kan 
inddrages. 
Undervisningsmateriale kan 
hentes på:

https://www.skoletjenesten.dk/
tilbud/en-middelalderlaeges-
urtehave

UDE-

AKTIVITETER
Varighed
1½ - 2 timer i Sagnlandet. 
Forløbet understøtter 
Forenklede Fælles Mål i 
fagene biologi og historie.

Klassetrin
7. - 9. klasse.
Forløbet forgår på egen 
hånd.

Særlige læringsmål: 
Forløbet støtter elevernes 
kompetence til at under-
søge, modellere, perspekti-
vere og kommunikere over 
deres resultater. Forløbet 
giver plads til elevernes 
egne tolkninger og refleksi-
on over samspil med egen 
livsverden.



SAGNLANDET LEJRE

22

Få besøg af fortiden og mærk hi-
storiens vingesus helt ind i klasse-
værelset. 

Sagnlandet Lejres instruktører dra-
ger ud på skolerne og kommer 
med oplæg fra jernalderen og 
vikingetiden. Mød historiens øjen-

SAGNLANDET LEJRE 

DRAGER IND I SKOLERNE

vidner i rolle som jernaldermand/
kvinde eller viking. Mød en gallisk 
flygtning og hør hans beretninger 
og erfaringer med Romerriget. 
Mød en viking og hør hende for-
tælle om vikingernes verdensfor-
ståelse eller se hendes dukker fra 
vikingernes gudeverden.

DRAGER IND

I SKOLERNE
Datoer
Fra ultimo oktober til ultimo 
marts. Historiekanon Kejser 
Augustus og Jellingmonu-
menterne.

Særlige læringsmål:
Forløbet er med til at give 
elever kronologiforståelse, 
sætter forskelligt kildemate-
riale(rekonstruktioner, fort-
ællinger og øjenvidnebe-
retninger fra instruktørernes 
karakter) i spil, støtter kilde-
kritisk analyse og giver plads 
til elevernes egne tolkninger 
og refleksion over samspil 
med egen livsverden. 
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OMRÅDE AKTIVITET              VARIGHED           PRIS

STENALDERBOPLADSEN ATHRA   DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK 3 TIMER 2.100 KR.

STENALDERBOPLADSEN ATHRA   EN DAG SOM STENALDERFISKER I ERTEBØLLETIDEN 3 TIMER 2.100 KR.

STENALDERBOPLADSEN ATHRA   FRA ISTIDSJÆGEREN TIL DE FØRSTE SKOVBRUGERE 2 TIMER 1.375 KR.

JERNALDERLANDSBYEN LETHRA     EN DAG I LETHRA 3 TIMER 2.100 KR.

JERNALDERLANDSBYEN LETHRA     MØD EN GALLISK  FLYGTNING FRA ROMERRIGET 2 TIMER 1.375 KR.

JERNALDERLANDSBYEN LETHRA     GUDERNES GAVER, 2 klasser 3 TIMER 4.200 KR.

VIKINGEOMRÅDET RAVNEBJERG     EN DAG SOM REJSENDE VIKING 3 TIMER 2.100 KR.

VIKINGEOMRÅDET RAVNEBJERG     VIKINGERNES IDRÆT 1,5 TIME 1.150 KR.

KRIKKEBJERGHUSE     ÅRETS GANG OG HØJTIDER I KRIKKEBJERGHUSE 3 TIMER 2.100 KR.

KRIKKEBJERGHUSE     HUSMANDSBØRN I 1850ERNE 3 TIMER 2.100 KR.

BÅLDALEN PRØV KRÆFTER MED FORTIDEN PÅ EGEN HÅND ENTREPRIS

HARPESTRENGS HAVE HARPESTRENGS HAVE 1,5-2 TIMER ENTREPRIS

PÅ JERES SKOLE SAGNLANDET LEJRE DRAGER IND I SKOLERNE 1 TIME 1.250 KR.

PÅ JERES SKOLE SAGNLANDET LEJRE DRAGER IND I SKOLERNE 2 TIMER 1.880 KR.

PÅ JERES SKOLE SAGNLANDET LEJRE DRAGER IND I SKOLERNE 3 TIMER 2.300 KR.

UNDERVISNINGSTILBUD
PRISER SKOLEÅR 2019-2020
PRISERNE ER INKLUSIV ENTRE OG GÆLDER FOR EN KLASSE ELLER GRUPPE.

ROSKILDE 
8 km

KØBENHAVN 
46 km

SAGNLANDET LEJRE

RINGSTED 
27 km

Gevninge
Svogerslev

Osted

Lejre

Ledreborg

13

15

155

21/23

14

233
233

ENTREPRIS 
FOR SKOLER OG 
INSTITUTIONER

ENTRE
Entre 30 kr. pr. elev/barn, 
hele sæsonen 2 lærere/
pædagoger gratis med pr. 
klasse. Efterfølgende lærer/
pædagog 30 kr.

ABONNEMENT
Abonnement til skolen/insti-
tutionen Kom, så tit I vil, på 
alle hverdage i hele sæso-
nen. Se www.sagnlandet.dk. 
Forbehold for ændringer af 
åbningstider og priser. Se 
www.sagnlandet.dk.

KALUNDBORG 65 km 

HOLBÆK 28 km

Det er let at 
komme til 
Sagnlandet Lejre 
med offentlige 
transportmidler: 
Tag toget til Lejre 
Station hvorfra bus 
233 kører direkte til 
døren.
Kun 1 time fra 
København.
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OMRÅDE   VARIGHED                 PRIS PR. DELTAGER*       HERAF KOST OG LOGI       MINDSTEPRIS

RAVNEBJERG, MARKEDSPLADSEN 1 DØGN 470 KR. 150 KR. 9.400 KR.

RAVNEBJERG, MARKEDSPLADSEN 2 DØGN 780 KR. 300 KR. 15.600 KR.

RAVNEBJERG, MARKEDSPLADSEN 3 DØGN 1.090 KR. 450 KR. 21.800 KR.

RAVNEBJERG, GÅRDEN, 2 INSTRUKTØRER 4 DØGN* 1.260 KR. 500 KR. 25.200 KR.

RAVNEBJERG, MARKEDSPLADSEN 4 DØGN 1.260 KR. 500 KR. 25.200 KR.

RAVNEBJERG, GÅRDEN, 3 INSTRUKTØRER 4 DØGN* 1.500 KR. 500 KR. 30.000 KR.

* UNDERVISNING ER MOMSFRITAGET, KOST OG LOGI ER INKLUSIV MOMS.

* KORTERE OPHOLD KAN OGSÅ ARRANGERES.

VIKINGEOMRÅDET RAVNEBJERG 
er åbent for ophold, også når 
resten af Sagnlandet Lejre er 
lukket. Det er muligt at tilmelde 
sig to år frem.
OBS: Nyt vikingeområde, nye 
rammer og nyt indhold for 
lejrskoler i Sagnlandet Lejre vil  
betyde en mindre prisændring 
fra 2020. (De enkelte 
lejrskoleforløb vil dog 
maksimalt stige mellem 5 og 
12 %).

LEJRSKOLEOPHOLD
PRISER ÅR 2019
PRISERNE ER INKLUSIV ENTRE OG GÆLDER FOR EN KLASSE ELLER GRUPPE.
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