
Åben Skole Festival 2022
Uge 36 & 37

 



 
 

Så tager vi snart hul på et nyt skoleår og derfor får I dette katalog. Vi tilbyder som sædvanligt årets Åben Skole
Festival i uge 36 og 37, hvor I inviteres til at deltage i et eller flere Åben Skole forløb i de 2 uger. Vi håber, at I vil bakke
op om festivalen så flest mulige elever deltager i et forløb i løbet af de to uger. Husk at tilmelding er efter først-til-mølle

princippet. 
 

 Det vil være  muligt at søge om gratis bustransport til forløbene i de to uger, hvis I ikke kan cykle. Vi har en
forhåbning om, at kunne indfri alle ønsker om busser, men er der meget større efterspørgsel end tidligere år, gælder

først-til-mølle princippet. 
Frist for tilmelding til forløbene og bustransport er fredag d. 19. august 2022.

 
Kig kataloget igennem og find det forløb der passer til din klasse og husk at alle forløb er gratis. 

Rigtig god fornøjelse.
 

Med venlig hilsen 
Playmaker Teamet

Erhvervsplaymaker
Lone Thomassen
beklt@herning.dk

Tlf: 2232 8299
 

Kultur- og Idrætsplaymaker
Katrine Treldal

bekkst@herning.dk
Tlf. 4010 1581

 

Kære lærere i Herning Kommune



Du tilmelder din klasse ved at ringe
eller sende en E-mail direkte til

kontaktpersonen for det forløb du
ønsker at booke. Husk at oplyse

skole,  hvor mange elever og
lærere I kommer samt

telefonnummer hvor i kan træffes.
Sørg for at få en præcis aftale for
dato, start- og slut tidspunkt for

forløbet.
 

Tilmeldingen foregår efter først-til-
mølle princippet og du kan derfor

blive oplyst at forløbet er fuldt
booket. 

 
Vær venligst præcis i din booking

af både forløb og bus. Det er når vi
løbende skal lave ændringer i
aftaler mellem aktør, skole og

busselskab, at der kan opstå fejl.
Det vil vi gerne undgå.

 
Vi har forståelse for at der kan

opstå behov for ændringer. Hvis
der gør det bedes I informere både

udbyderen af forløbet og enten
Kultur- og idrætsplaymaker eller

Erhvervsplaymaker.
 
 
 

Tilmeld din klasse1.
Hvis du ønsker gratis bus til forløbet

bedes du gå ind på Playmaker
platformen:

 
Muligheder for gratis bustransport

(herning.dk)
 

Her vælger du boksen 
"Book Åben Skole-bussen" og udfylder

formularen.
 

Vær opmærksom på at du først skal
søge om bussen EFTER du har en
endelig aftale med udbyderen af

forløbet. Når du udfylder formularen
skal du skrive hvornår I skal hentes på

skolen og hvornår I skal hentes ved
aktøren (Altså IKKE start- og

sluttidspunkt for selve forløbet.)
 

Hvis din klasse bliver forhindret i at
deltage i forløbet på dagen, bedes du
tage direkte kontakt til busselskabet

for at aflyse bussen. Du bedes ligeledes
orientere én fra Playmakerteamet.

 
OBS: Privatskoler kan IKKE søge gratis

bustransport.
 

2. Book evt. gratis bus 3. Ha' en dejlig dag

At eleverne er stille når
aktøren fortæller
At eleverne opholder sig på de
af aktøren anviste steder
At eleverne deltager aktivt i
forløbet

Når du ankommer hos eller tager
imod aktøren på skolen er det

vigtigt at du husker, at eleverne
er dit ansvar under hele forløbet. 

 
Vi er desværre blevet gjort

opmærksomme på, at nogle
aktører oplever at stå alene med
ansvaret for eleverne i tiden for

forløbet. 
 

Vi anbefaler derfor, at du som
lærer er særligt opmærksom på: 

 

 
På den måde kan vi sikre at både I
lærere, eleverne og aktørerne får

en god dag.
 

På forhånd tak! 
 

https://playmaker.herning.dk/om-aaben-skole/muligheder-for-gratis-bustransport/


Kultur

S. 13:   Herning Astronomiforening
S. 14:  Præstbjerg Naturcenter
S. 15:   Løvbakke Naturcenter
S. 16:  Midtjysk Flyverklub
S. 17:  Abildå Brunkulsleje
S. 18:  Cyklistforbundets Herning Afdeling
S. 19:  Affaldsskolen

S. 1:   Carl Henning Pedersen & Else Alfelts Museum
S. 2:   Herning Billedskole
S. 3:   HEART
S. 4:   HEART
S. 5:  Museum Midtjylland
S. 6:   Museum Midtjylland
S. 7:  Heartwork
S. 8:  Herning Musikskole
S. 9:  Herning Bibliotekerne
S. 10:  Herning Bibliotekerne
S. 11:  Herning Bibliotekerne
S. 12:  Herning Bibliotekerne

S. 20: Herning Brydeklub
S. 21: Herning Tennis Klub
S. 22: Herning Cricket Klub
S. 23: Trehøje Golf Klub
S. 24: Herning Vandpolo Klub
S. 25: Herning Forenede Håndboldklubber (HFH)
S. 26: Fodbold-krocket
S. 27: Herning GF
S. 28:  Herning Golfklub (specialklasser)
S. 29:  Hammerum IF Specialfodbold (specialklasser)
S. 30: Herning Gymnastik Forening (specialklasser)

Erhverv

Natur
S. 31:  Bilka
S. 32:  .DOT
S. 33:  Thors Design
S. 34:  HT Bendix
S. 35:  Gustav H. Christensen, Anton Christensen
            og Brunsgaard
S. 36:  KYOCERA UNIMERCO 
S. 37:  IT Relation
S. 38:  JYSK
S. 39:  FK Møbeldesign
S. 40:  Social- og Sundhedsskolen

Idræt



CARL HENNING
PEDERSEN OG
ELSE ALFELTS
MUSEUM

Carl-Henning Pedersen og Else

Alfelts Museum er et

kunstmuseum, der ligger i Birk

uden for Herning. Det blev

indviet i 1976, og rummer mere

end 4000 værker af de to

berømte kunstnere Carl-Henning

Pedersen og Else Alfelt. 

Tag dine elever med på en rejse sammen med

nissen og fuglen gennem udstillingen ”Henning

og Heerup International” på Carl-Henning

Pedersen & Else Alfelts Museum.

Kunstformidleren har inden rejsen pakket en

kuffert med effekter, der tages frem under

rejsen. Effekterne danner sammen med kunsten i

udstillingen grundlag for levende fortælling og

åben dialog. Rejsen afsluttes med en kreativ

workshop, hvor eleverne eksperimenterer med at

skabe kunst med nissen og fuglen som

forbilleder. Rejsen starter allerede hjemme på

skolen, hvor I modtager et postkort fra nissen og

fuglen. Udover at læse postkortet kan I med

fordel vælge at arbejde med nogle

introaktiviteter inden museumsbesøget. Ligeledes

vil I efter besøget kunne fordybe jer yderligere i

forløbets temaer igennem nogle

”bearbejdningsaktiviteter”. 

Program for museumsbesøget 

09.30 – 10.30 Velkomst og rejse gennem

udstillingen ”Henning og Heerup International”

10.30 – 11.00 Pause 11.00 – 12.00 Workshop med

kreative eksperimenter  

EN LILLE NISSE
REJSTE OG
FUGLEN FLØJ MED 

Indskolingen: 0. - 3. klassetrin
Målgruppe:

16. september, 17. september, 13.

september og  14. september 2022

Tidspunkter:

Tilmelding og kontaktperson:
Helle Forbech Hvergel

 chphc@herning.dk 

tlf. 20 70 17 72

OBS: Max 28 elever pr. besøg

Adresse:   

Birk Centerpark, 1, 7400 Herning

Om forløbet

Mere information og

formidlingskatalog:  
https://chpeamuseum.dk/forside.aspx
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På Carl-Henning Pedersen & Else

Alfelts Museum skaber vi helt

særlige kunstoplevelser med

levende og nærværende

fortællinger samt kreative

eksperimenter, der vækker glæde

og nysgerrighed hos både børn og

voksne. Vi stræber altid efter at

imødekomme den enkelte gruppe

eller skoleklasses ønsker, så både

børn og voksne går glade fra

museet med en mindeværdig

oplevelse i rygsækken. 

https://chpeamuseum.dk/


HERNING
BILLEDSKOLE

Herning Billedskole arbejder med
at skabe læring, udvikling og
gode oplevelser gennem
undervisning og billedkunstneriske
projekter for børn og voksne i alle
aldre. På billedskolens hold
undervises i maleri, tegning,
skulptur, installation og
blandformer. 

Billedskolen tilbyder også kurser
for lærere og pædagoger,
temakurser for skoleklasser,
forløb for børnehaver,
konfirmationshold og andre
interessegrupper

Herning Billedskole tilbyder et kort forløb
inden for grafik og tryk. Udgangspunktet er
den viden og kunnen eleverne har på
forhånd. Herfra arbejder vi med at udvikle
kompetencer, viden og evt. andre tilgange
til fagområdet.

I samarbejde med klassens daglige
underviser i billedkunst afklarer vi
forudsætninger for arbejdet med det
valgte område. 

Billedskolen tilrettelægger herefter et
forløb, der kan bringe eleverne et skridt
videre. Billedskolen gennemfører
undervisningen og opgaverne løses som
individuelt eller fælles arbejde.

GRAFIK OG TRYK

Grundlæggende arbejde med
tryk og grafik
Kendskab til redskaber og
teknikker
Viden om det grafisk
billedudtryk
Eksperimenter med materialer
og processer

Indholdet i undervisningen tager
udgangspunkt i følgende områder
inden for tryk.

Mellemtrinnet: 3. - 4. klassetrin
Målgruppe:

Tidspunkter:

Tilmelding og kontaktperson:

Else Egsgaard
 else@herningbilledskole.dk 
tlf. 21 44 27 14

Forløbet kan bookes tirsdag d. 6.
september og tirsdag d. 13.
september

Adresse:   
Nørregade 7 A, 7400 Herning

Om forløbet

Mere information:  
www.herningbilledskole.dk
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HEART

Herning Kunstmuseum blev
etableret i 1977, og åbnede d. 9.
september 2009 i helt nye
rammer. Ved indvielsen
ændrede museet navn til HEART.
HEART formidler moderne kunst
og udbyder flere
undervisningsforløb.

Indhold
Vi undersøger og iagttager i fællesskab
udvalgte fotografier i udstillingen Vestkyst. Vi
spørger nysgerrigt til motiv, perspektiv, farver
mv. og prøver sammen at beskrive, analysere og
fortolke udvalgte værker i udstillingen. 

Som optakt til elevernes arbejde med at skrive
noveller begiver vi os i fællesskab ud på en
´drømmerejse´. Med udgangspunkt i udvalgte
værker forestiller vi os, hvordan det
omkringliggende miljø kunne se ud, hvilke
handlinger, der kunne finde sted før eller efter, 
billedet blev taget og leger med forestillingen
om, hvad der sker i persongalleriet.

Program på HEART

09.30-10.30: Velkomst og omvisning i
udstillingen Vestkyst 
10.30-11.00: Pause, madpakker i værkstedet.
11.00-11.30 Optakt til elevernes arbejde med at
skrive noveller. 

Henrik Saxgrens
landskabsfotografier hensætter os
til et sted mellem himmel og hav.
Saxgren har forelsket sig i
det landskab, der strækker sig fra
den nordligste kyst i Skagen til
Vadehavet. Udstillingen sætter
fokus på de Spor, som skiftende
vejr- og vindforhold sætter og har
sat på kysten og den forandring,
landskabet kontinuerligt undergår.
I forløbet ser vi nærmere på
landskabsfotografiet som medie. 

Udskolingen: 7. - 9. klassetrin
Målgruppe:

DIT LANDSKAB,
DIN VERDEN 

Tilmelding og kontaktperson:

Anja Lemcke Stær 
als@heartmus.dk 
tlf. 96 28 17 10

Adresse:   

Bitten og, Aage Damgaards Plads
2, 7400 Herning
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Mere information:
www.heartmus.dk

Tidspunkter: 
14 dage før den ønskede dato og
gerne før om muligt. 



HEART

Herning Kunstmuseum blev
etableret i 1977, og åbnede d. 9.
september 2009 i helt nye
rammer. Ved indvielsen
ændrede museet navn til HEART.
HEART formidler moderne kunst
og udbyder flere
undervisningsforløb.

Indhold
I forløbet ser vi nærmere 
på landskabsfotografiet som genre og
fotografiet som  medie. Vi undersøger og
iagttager i fællesskab udvalgte fotografier i
udstillingen Vestkyst. Vi spørger nysgerrigt til
motiv, perspektiv, farver mv. og prøver sammen
at få ideer til, hvad værkerne mon handler om,
og hvilke fortællinger og mulige tolkninger
fotografierne gemmer på. Som optakt til
elevernes arbejde med at skrive deres 
anmeldelser, spørger vi til deres oplevelser og 
holdninger til udstillingen.

Program på HEART

09.30-10.30: Velkomst og omvisning i
udstillingen Vestkyst 
10.30-11.00: Pause og mulighed for madpakker i 
værkstedet.
11.00-11.30: Vi taler i fællesskab om, hvad en 
anmeldelse er og kan være. Herefter
påbegynder eleverne
i mindre grupper deres anmeldelse af
udstillingen  Vestkyst. Arbejdet videreføres
hjemme på skolen. 

Henrik Saxgrens
landskabsfotografier hensætter os
til et sted mellem himmel og hav.
Saxgren har forelsket sig i det
landskab der strækker sig fra den
nordligste kyst i Skagen til
Vadehavet. Udstillingen sætter
fokus på de spor som skiftende
vejr- og vindforhold sætter og har
sat på kysten og den forandring
landskabet kontinuerligt undergår. 

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin
Målgruppe:

Tidspunkter: 
14 dage før den ønskede dato og
gerne før om muligt. 

EN DAG SOM
ANMELDER PÅ
HEART
- VI VIL GERNE
HØRE DIN MENING! 

Tilmelding og kontaktperson:

Anja Lemcke Stær 
als@heartmus.dk 
tlf. 96 28 17 10

Mere information:
www.heartmus.dk

Adresse:   

Bitten og Aage Damgaards Plads
2, 7400 Herning
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MUSEUM
MIDTJYLLAND

Museum Midtjylland består af
fem kulturhistoriske museer, som
hver især fortæller en bid af den
midtjyske historie. Både den som
er flere tusinde år gammel. Og
den som stadig lever i minder,
mennesker og håndværk. Kom
forbi, gå på opdagelse i
historien – og oplev et
Midtjylland både før, nu og i
morgen.

Livet på heden er et gratis tilbud, hvor I på egen
hånd udforsker museet UDEN en museumsformidler.
Kom med tilbage til dengang Herning var hede og
mød livet på bondegården i begyndelsen af 1800-
tallet. Vi glæder os til jeres besøg på
Frilandsmuseet. Det ligger midt i Herning som en
gammel hedelandsby. Husene er genopført, så de
sammen fortæller om, hvordan der var her i Midt-
og Vestjylland midt i 1800-tallet. Livet på heden er
et gratis tilbud, hvor vi stiller rammer og redskaber
til læring til rådighed. I har som skole selv en stor
del af ansvaret for børnenes læring. Det er også
jeres eget ansvar at afholde pauser og strukturere
besøget hos os. GAMLE HÅNDVÆRK Landsbylauget
er museets frivillige, som arbejder rundt omkring
på museet. De holder have, vedligeholde huse,
smeder mm. I kan sammen med eleverne gå rundt
på museet og tale med de frivillige om deres
opgaver. Nogle gange er der mulighed for, at
eleverne kan prøve f.eks. at smede, snitte eller
karte uld. Men det afhænger af, hvad der er af
aktiviteter netop den dag, I besøger museet. JENS
NIELSENS BONDEGÅRD Inden for på museet findes
de smukke og inspirerende perspektivkasser, som
fortæller om bondegårdslivet med børn, dyr og
selvforsyning fra omkring 1920’erne. 

LIVET PÅ HEDEN

Indskolingen: 0. - 3. klassetrin
Målgruppe:

Tidspunkter:

Tilmelding og kontaktperson:

Katrine Amalie Lewinsky Moestrup
undervisning@museumidtjyllland.dk
tlf. 54 58 80 66

Forløbet kan bookes d. 8. og 15.
september. Forløbet varer ca. 2
timer og kan bookes i tidsrummet
kl. 9.00-12.00.

Adresse:   
Frilandsmuseet,
Museumsgade 32, 7400 Herning

Mere information:  
www.museummidtjylland.dk/undervisn
ing-frilandsmuseet-herning/

Kom ned i tempo og fordyb jer i
fortiden. Føl, duft og mærk på
egen krop hvordan det var at bo i
hedebondens hus.
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Indhold

mailto:undervisning@museumidtjyllland.dk
https://museummidtjylland.dk/undervisning-frilandsmuseet-herning/


MUSEUM
MIDTJYLLAND

Museum Midtjylland består af
fem kulturhistoriske museer, som
hver især fortæller en bid af den
midtjyske historie. Både den som
er flere tusinde år gammel. Og
den som stadig lever i minder,
mennesker og håndværk. Kom
forbi, gå på opdagelse i
historien – og oplev et
Midtjylland både før, nu og i
morgen.

RUSSERNE
KOMMER! 
Var det hårdt at stå op hele
dagen og arbejde i
strikkemaskinens larm? Gå på
opdagelse på fabrikken, få svar
og mærk det levede liv på egen
krop. 

Udskolingenen: 7. - 10. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter:

Tilmelding og kontaktperson:

Katrine Amalie Lewinsky Moestrup
undervisning@museumidtjyllland.dk
tlf. 54 58 80 66

Forløbet kan bookes d. 5. 6. 7. 12.
13. og 14. september. 
Forløbet afvikles i tidsrummet kl.
9-11. Efterfølgende er der
mulighed for at opleve museet på
egen hånd. 

Adresse:   
Tekstilmuseet,
Vestergade 20 7400 Herning

Kropslighed, bind og bæredygtighed. Et tilbud
med fokus på den private side af kvinderne, da de
fik arbejde i tekstilindustrien i 1950’erne. Brugte
kvinderne hygiejnebind, hvis ja, hvordan så de ud?
Og fik de en lavere løn, når de havde deres
menstruation? Begge emner, som forløbet kommer
ind på. Den røde tråd er bindets historie, mens vi
arbejder med emnerne kropslighed,
bæredygtighed og ligestilling. Formålet med
undervisningsforløbet er at inspirere til læring om
kropslighed, livsvilkår for kvinder og
bæredygtighed. Dette med udgangspunkt i
menstruation og bindets historie. Ønsket er at
italesætte et emne, der igennem årtier blev gemt
væk i både handling og sprog. Samtidig at skabe
et rum for en fremtidig dialog, hvor mænd og
kvinder taler åbent og med hinanden om emnet.
Igennem opdagelse, dialog og øvelser vil vi
udfordre eleverne og give dem mulighed for at
diskutere normer og rettigheder for krop og køn i
samfundsmæssigt perspektiv. Forløbet afvikles i
Tekstilmuseets fantastiske omgivelser, hvor de
gamle fabrikshaller bringer industrialiseringen
helt tæt på. Lukker vi øjnene her, kan vi bruge
fortiden til at forstå os selv i nutiden. Kan vi med
udgangspunkt heri komme med bud på en
bæredygtig løsning til fremtidens bind? 

Mere information:  
www.museummidtjylland.dk/undervisn
ing-tekstilmuseet/
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Indhold

mailto:undervisning@museumidtjyllland.dk
https://museummidtjylland.dk/undervisning-tekstilmuseet/


HEARTWORK 

Navnet HeartWork vidner om

omdrejningspunktet og fokus for

et forløb med os, nemlig de to

størrelser: Hjerte og arbejde. Og

i den rækkefølge, for vi går med

hjertet forrest, når vi på bedste

vis arbejder med begrebet

trivsel.

Målgruppe:

Tidspunkter:

Tilmelding og kontaktperson:

Belinda Hornshøj

belinda@heartwork.link

2242 4750

Forløbet kan bookes d. 7. og 14.

september i tidsrummet 9.00-11.00

og 12.00-14.00

OBS: Tilmelding senest d. 26.

august efter først-til-mølle-

princippet 

Adresse:   
Huset no7, Nørregade 7, 

7400 Herning

Eller 

På jeres skole. 

Vi tilbyder 2 forskellig muligheder for forløb. 

1.Et forløb på 2 timer kan bookes for 1 skoleklasse

og foregå hos os i HeartWorks lokaler i Huset no7

i Herning

Eller

2.Et forløb kan bookes og skræddersyes til oplæg

ude på skolen for flere klasser til fællessamling 

 

Indhold forløb 1:

Med afsæt i en "undre-søjle" og et entreprenant

mind-set inspireres jeres elever til et arbejde med

trivsel og at arbejde med FN's verdensmål og

innovation. 

De vil "bevæge" sig gennem 4 "rum", hvor

begreberne "føl, drøm, skab, del" vil være den

røde tråd. 

De vil høre om flere tiltag, hvor en HeartWork

tilgang har gjort en forskel 

 

Indhold forløb 2: 

Vi kommer til jer på skolen med et power-point

oplæg omkring Trivsel. 

Et oplæg med eksempler på hvilken forskel det

gør, når man går med hjertet forrest. 

Der vil være anekdoter og interaktion mellem

oplægsholder og eleverne. 

Mere information:  
www.heartwork.link
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Indhold
Indskolingen: 1. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet: 4.-6. klassetrin

mailto:beinda@HeartWork.link
https://museummidtjylland.dk/undervisning-tekstilmuseet/


HERNING
MUSIKSKOLE

Musikskolen er placeret i

kulturgården ved Nørregade. Her

skabes en levende grobund for

et møde med musikken.

Musikskolen har fokus på både

spil og sang, og har en række

professionelle undervisere, der

kan undervise store som små.  

Indhold

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Der er stor forskel på at spille

rytmeinstrument, blæserinstrument,

strygerinstrument eller at synge. 

I forløbet 'Musikkarrusel' hos Herning

Musikskole kan eleverne få lov til at

opleve disse forskelle og selv stifte

bekendskab med instrumenterne.

Musikskolen deler eleverne op i hold og

introducerer dem i løbet af besøget til 3-

4 forskellige musikinstrumenter (ca. 30

min. pr. hold pr. instrument).  

Klassen kan i forbindelse med besøget

også få en rundvisning på Herning

Musikskole.

Forløbet kan bookes tirsdag

og onsdag uge 36 og 37 efter

aftale

MUSIK
KARRUSEL

Adresse:   

Nørregade 7C, 7400 Herning

Mere information:  
www.herningmusikskole.dk

Tilmelding og kontaktperson: 
Katrine Høgenhaug Bæk

khb@herningmusikskole.dk

tlf. 30 53 02 27
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Herning Musikskole tilbyder

musikundervisning til børn i alle

aldre, til dem der vil gå til musik

og lære at spille et instrument

eller deltage i orkester eller

sammenspil i band. Igennem et

helt børne- og unge liv kan man

deltage i aktiviteter og koncerter

til glæde for fællesskabet. 

https://www.herningmusikskole.dk/


Jo flere der kender FN’s

verdensmål, desto flere er vi til at

sikre, at de bliver ført ud i livet.

Derfor skal hele verden lære om

verdensmålene.
Indhold

Indskolingen: 1. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet:  4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 9. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

HERNING
BIBLIOTEKERNE

Herning Bibliotekerne er lokalt

folkebibliotek i Herning. Med

sine fem lokalbiblioteker i

Hammerum, Sunds, Aulum, Kibæk

og Vildbjerg dækker Herning

Bibliotekerne

biblioteksbetjeningen for

kommunens 83.600 indbyggere.

Bibliotekets læringsafdeling

udbyder forskellige

undervisningstilbud til

folkeskolen. 

Forløbet kan afvikles på

Hovedbiblioteket i Herning, på et

lokalbibliotek eller ude på

skolerne

Formålet med dette forløb er, at få eleverne til

at tale om og reflektere over verdensmålene. Der

er i alt 17 verdensmål og 169 delmål, som handler

om at løse nogle af klodens allerstørste

udfordringer. Alle mål er vigtige, og alle mål

hænger sammen. Vi vil i dette skoleforløb skabe

et dybere kendskab til alle verdensmålene:

Hvorfor er verdensmålene nødvendige? Hvorfor

skal vi lære om verdensmålene? Og hvilket

verdensmål synes den enkelte elev er det

vigtigste? Forløbet byder på en introduktion til

FN, en introduktion til verdensmålene, samt flere

refleksions- og diskussionsøvelser, samt én

praktisk øvelse som afslutning. Vi har fokus på at

tage verdensmålenes tematikker ned i øjenhøjde

med eleverne, og giver i forløbet eksempler fra

ind- og udland, som de kan forholde sig til.

Forløbet kan afvikles på Hovedbiblioteket i

Østergade 8, på et lokalbibliotek eller på selve

skolen. Hvis I har specifikke ønsker til indholdet,

indgår vi gerne i dialog om dette og sørger for

at skære det til, så det passer til jeres klasse.

Forløbet kan bruges som optakt til dette års

Børnefolkemøde, som løber af stablen d. 10., 11.

og 12.10 i uge 41. 

Forløbet kan bookes hele uge 36

og 37 efter aftale.

KICKSTART DIN
KLASSES
ARBEJDE MED
FN’S
VERDENSMÅL 

Adresse:

Mere information:  
www.herningbib.dk/boernefolkemoed

et

Jonas Søgård Nielsen

bibjsn@herning.dk

tlf. 22 60 98 16

Tilmelding og kontaktperson:
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Forløbet kan bruges som optakt til

årets Børnefolkemøde, som løber

af stablen d. 10., 11. og 12.

oktober i uge 41.

Indhold
Indskolingen: 1. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet:  4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 9. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

HERNING
BIBLIOTEKERNE

Herning Bibliotekerne er lokalt

folkebibliotek i Herning. Med

sine fem lokalbiblioteker i

Hammerum, Sunds, Aulum, Kibæk

og Vildbjerg dækker Herning

Bibliotekerne

biblioteksbetjeningen for

kommunens 83.600 indbyggere.

Bibliotekets læringsafdelingen

laver forskellige

undervisningstilbud til

folkeskolen. 

Forløbet kan afvikles på

Hovedbiblioteket i Herning, på et

lokalbibliotek eller ude på skolerne

Jo flere der kender FN’s verdensmål, desto

flere er vi til at sikre, at de bliver ført ud i livet.

Derfor skal hele verden lære om

verdensmålene. Der er mange forskellige

måder at arbejde med verdensmålene på i

klassen, alt efter hvilke fag, temaer eller

forløb, der er tale om. I dette forløb kan

klassen selv vælge, hvilket verdensmål man

ønsker at beskæftige sig med. Forløbet byder

på en introduktion til FN, en introduktion til

verdensmålene, hvorefter vi tager et

dybdegående fokus på det valgte verdensmål

med flere refleksions- og diskussionsøvelser,

samt én praktisk øvelse som afslutning. Vi har

fokus på at tage verdensmålenes tematikker

ned i øjenhøjde med eleverne, og giver i

forløbet eksempler fra ind- og udland, som de

kan forholde sig til. Forløbet kan afvikles på

Hovedbiblioteket i Østergade 8, på et

lokalbibliotek eller på selve skolen. Hvis I har

specifikke ønsker til indholdet, indgår vi gerne i

dialog om dette og sørger for at skære det til,

så det passer til jeres klasse. 

Forløbet kan bookes hele uge 36

og 37 efter aftale.

VÆLG ET
VERDENSMÅLS-
MÅL

Adresse:

Mere information:  
www.herningbib.dk/boernefolkemoed

et

Jonas Søgård Nielsen

bibjsn@herning.dk

tlf. 22 60 98 16

Tilmelding og kontaktperson:
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HERNING
BIBLIOTEKERNE

Herning Bibliotekerne er lokalt

folkebibliotek i Herning. Med

sine fem lokalbiblioteker i

Hammerum, Sunds, Aulum, Kibæk

og Vildbjerg dækker Herning

Bibliotekerne

biblioteksbetjeningen.

Bibliotekets læringsafdeling

laver mange forskellige

undervisningstilbud til

folkeskolen. 

Forløbet kan bruges som optakt

til årets Børnefolkemøde med

fokus på FNs verdensmål, som

løber af stablen d. 10. til 12.

oktober. 

Indhold
Indskolingen: 1. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet:  4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 9. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Forløbet kan afvikles på

Hovedbiblioteket i Herning, på et

lokalbibliotek eller ude på

skolerne

På biblioteket er vi optaget af, at børn får lyst

til at læse. Dette kræver, at børn præsenteres

for et bredt og varieret udbud af forskellige

materialer, genrer og formater.

Skønlitteraturen inviterer læseren ind i nye,

spændende verdener og anderledes miljøer. I

dette møde vil der skabes rum for refleksion,

som er en nødvendighed i forhold til børns

identitetsdannelse og videre ageren i det

omgivende samfund. Også faglitteraturen

åbner nye verdener, giver indsigt og ikke

mindst viden om alt mellem himmel og jord. Vi

udbyder Booktalks i forskellige former for

litteratur, der relaterer sig til verdensmålene.

Vi kan sagtens lave en kombination af både

fag– og skønlitteratur. Skriv til os, så finder vi

en løsning, der passer til din klasse. 

Forløbet kan bookes hele uge 36

og 37 efter aftale.

BOOKTALK:
VERDENSMÅLS-
LITTERATUR

Adresse:

Mere information:  
www.herningbib.dk/boernefolkemoed

et

Lonni Østergaard

biblos@herning.dk

tlf. 22 95 96 19

Tilmelding og kontaktperson:
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HERNING
BIBLIOTEKERNE

Forløbet udbydes af
MakerSpace ved Herning
Bibliotekerne, som er vores
teknologiske, kreative og idérige
værksted. 
Eleverne introduceres til hele
tankegangen i vores
MakerSpace, hvor det handler
om at skabe sit eget ved at
kombinere nye og gamle
håndværk samt lære at bygge
noget selv ud fra ens idéer og
koncepter.

Lær at bygge jeres egne designs
mens I arbejder med emnerne 'trivsel'
og 'lokalsamfund'. 
Eleverne vil i dette forløb både
arbejde med FN's Verdensmål samt
lære teknikker til at genbruge og
formgive pap til unikke produkter.Indhold

Mellemtrinnet:  5. - 6. klassetrin
Målgruppe:

Tidspunkter: 

Forløbet kan bookes 5., 6., 7., 8.
og 9. september og
introduktionen varer ca. 1½ time.
Det samlede tidsforbrug for
forløbet er ca. 15-20 timer.

DESIGNUDFORD-
RINGEN PAPHAT”

Adresse:

Mere information:  
www.herningbib.dk

Line Buur Skovgaard
biblbs@herning.dk
tlf. 20 87 60 48

Tilmelding og kontaktperson:
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Forløbet med PAPHAT er udviklet som et spil, hvor
man får en ny udfordring, når man har løst én - og
elevernes kreativitet og skaberevne er i fokus.
PAPHAT handler om at analysere ens tanker,
tilhørsforhold og selvopfattelse, for så at idéudvikle
og omsætte det hele til en enestående hat, der
kommunikerer disse aspekter.
Omdrejningspunktet for forløbet er Verdensmål 3:
Sundhed & Trivsel samt Verdensmål 11: Bæredygtige
byer & Lokalsamfund, så eleverne vil arbejde med,
hvad der er vigtigt for det gode børneliv for dem selv
og deres nærområde.
Børnene vil få en indsigt i, hvordan de kan genbruge,
formgive og forvandle et enkelt, velkendt og fladt
materiale til et tredimensionelt objekt på nye måder.

Tidsplan og omfang

Forløbet kommer til at foregå i tiden op til
Børnefolkemødet, som ligger i uge 41. Derfor vil vi uge
36 komme på besøg i jeres klasse/lokale bibliotek,
hvor eleverne får en grundigere introduktion til
designopgaven samt udleveret en kasse med
aktivitetsark og samt materialer til at gå i gang med
deres designproces.
 
Om tirsdagen under Børnefolkemødet inviteres I ind
på Hovedbiblioteket, hvor I udstiller jeres designs og
ser de andres. I den forbindelse er I velkomne til at
melde jer til de aktiviteter, som foregår samme dag. 

Forløbet kan afvikles på
Hovedbiblioteket i Herning, på et
lokalbibliotek eller ude på
skolerne

https://www.herningbib.dk/boernefolkemoedet
mailto:biblos@herning.dk


HERNING
ASTRONOMI-
FORENING 

Herning Astronomiforening er
stedet, hvis du interesserer dig
for at kigge på stjernehimlen og
gerne vil lære mere om
universet. Foreningen arrangerer
guidede ture, hvor de fortæller
om vores solsystem og går en tur
på astronomistien i naturskønne
omgivelser.

Præsentation af Løvbakke
Solsystem.
Lær om Solen.
Lær om planeterne.
Lær om årstiderne og månens
faser.
Lær om ugedagene og hvorfor en
uge har 7 dage.
Lær om stjernerne og universets
alder og størrelse.
Rundgang på Løvbakke
Astronomisti, som er 2,3 km lang.

Indhold

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin  
Udskolingen: 7. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Når vi en stjerneklar aften kigger op på
nattehimlen og ser de mange lysende
prikker, så synes vi alle, at det er
fascinerende. Vi tænker også på, om der
er liv derude eller hvor langt væk de
lysende stjerner er. Vores Sol er også en
stjerne, men den er ikke ret langt væk,
og derfor ser vi den som en stor lysende
stjerne.
Det er Solen, der giver os lys og varme,
så vi kan bo og leve her på Jorden, men
vi skal passe på vores Jord, så vi kan leve
og bo på den i mange år endnu.
Vil du lære mere om vores Solsystem og
det store Univers, som vi alle er en lille
del af, så vil Herning Astronomi Forening
fortælle dig meget mere.

D. 12. september, 13. september
og 14. september.

SOLSYSTEMET
OG UNIVERSET

Tilmelding og kontaktperson:

Hans Rosbjerg
hans@rosbjerg.dk 
tlf. 23 30 98 82
OBS: Max. 2 hold pr. dag. En lærer
pr. hold. Max. 15 elever pr. hold.

Adresse:   

Løvbakke Naturcenter, Løvbakkevej
32, 7400 Herning

Mere information:  
www.herning-astro.dk

13

https://www.herning-astro.dk/


PRÆSTBJERG
NATURCENTER 

Præstbjerg er et stort
naturområde, der strækker sig
fra Naturcenteret og det store
hedelandskab i øst til plantagen
i vest. Området omkring
Præstbjerg Naturcenter byder
på bakkede hedeområder,
egekrat, søer, udkigspunkter og
skov samt et rigt og varieret
dyre– og planteliv. Der er derfor
rigtig gode muligheder for
oplevelser, bevægelse,
fællesskab og læring for alle.

Indhold
Indskolingen: 0. - 3. klassetrin  
Målgruppe:

Tidspunkter: 

I forbindelse med naturens dag søndag d. 11.
september sætter vi i uge 36 og 37 fokus på
naturen helt tæt, når vi kigger nærmere på liv
og død i krible-krable-universet.

Book et 3 timers forløb med vores formidler
og kom med på krible-krable-jagt, hvor vi
sammen gennem leg og bevægelse bliver
klogere på naturens kredsløb.
Eleverne går på opdagelse i naturen og
undersøger både årsager og sammenhænge.
Der vil også være forskellige fællesaktiviteter
undervejs. Efter booking tilpasses dagens
forløb til den enkelte klasse i samarbejde
med det pædagogiske personale, der er med
på dagen.

Der er mulighed for at blive længere og for
eksempel låne krible-krableudstyr eller
tænde bål og benytte nogle af de mange
friluftsfaciliteter, der er på stedet.

Forløb kan bookes hele uge 36 og
37

KRIBLE
KRABLE

Tilmelding og kontaktperson:
Trine, Laila og Elsebeth
tlf. 96 28 80 73

Adresse:   

Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad
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LØVBAKKE
NATURCENTER 

Lidt nord for Herning ligger
Løvbakkerne, et fredeligt natur-
og skovområde, der rummer
Løvbakke Naturcenter, som
består af Naturskolen,
Udstillingen, Løvbakkehuset og
Dyrehaven. Vi ønsker med
området at lægge op til
bevægelse, fællesskab og
læring og de gode
naturoplevelser. 

I forbindelse med naturens dag søndag d. 11.
september sætter vi i uge 36 og 37 fokus på
naturen helt tæt, når vi kigger nærmere på liv
og død i krible-krable-universet.

Book et 3 timers forløb med vores formidlere
og kom med på krible-krable-jagt, hvor vi
sammen gennem leg og bevægelse bliver
klogere på naturens kredsløb.

Eleverne går på opdagelse i naturen og
undersøger både årsager og sammenhænge.
Der vil også være forskellige fællesaktiviteter
undervejs. Efter booking tilpasses dagens
forløb til den enkelte klasse i samarbejde
med det pædagogiske personale, der er med
på dagen.

Der er mulighed for at blive længere og for
eksempel låne krible-krableudstyr eller
tænde bål og benytte nogle af de mange
friluftsfaciliteter, der er på stedet.

Indhold
Indskolingen: 0. - 3. klassetrin
Målgruppe:

Tidspunkter: 

Forløb kan bookes hele uge 36 og
37

Tilmelding og kontaktperson:

Trine, Laila og Elsebeth
tlf. 96 28 80 73

Adresse:   

Løvbakkevej 32, 7400 Herning
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MIDTJYSK
FLYVEKLUB

Midtjysk Flyveklub er en
forening, der består af piloter
og pilot-elever samt andre
flyve-interesserede. Foreningen
samarbejder med Midtjysk
Flyveskole, der uddanner nye
piloter.  Klubben ønsker at
udbrede kendskabet til
privatflyvning, og derfor tilbyder
vi at være med i "Åben Skole
Festival". Her kan store
skolebørn lære om flyvning og få
et indblik i, hvad det vil sige at
være pilot.

Flyvning med skolebørn Eleverne får en unik
mulighed for at komme med en erfaren
pilot op i et lille fly, hvorfra de kan opleve
lokalområdet fra et helt nyt perspektiv.
Inden flyveturen vil eleverne gennemgå og
lære teori fra udvalgte emner om flyvning.
De får indblik i mange af alle de forhold,
der skal tages højde for, når man skal ud
og flyve. Vær opmærksom på at
programmets fulde gennemførelse
afhænger af vejret og antal hjælpere. Hør
mere om det fulde program hos David. Han
vil også fremsende forældresamtykke-
skema til elevernes flyvetur. Undervisningen
foregår på Herning Flyveplads,
Skinderholmvej 25, 7400 Herning. Elever og
lærere skal være på adressen senest kl.
9.00. Medbring madpakker og praktisk tøj.
Forventet afslutning omkring 13.30. 

I Midtjysk Flyveklub sættes både
flyvning og det sociale samvær
højt. Det betyder bl.a. at der
afholdes mange forskellige
sociale arrangementer i årets
løb, hvor der er rig mulighed for
at komme med ud og flyve med
klubben.

Indhold
Udskolingen: 9. klassetrin 
Målgruppe:

Tidspunkter: 

6. september 2022
7. september 2022
OBS: Maks. 2x25 elever pr. dag

FLYVNING MED
SKOLEBØRN

Tilmelding og kontaktperson:

David Straadt
david@straadt.eu 
tlf. 20 22 90 23
Efter "først til mølle"-prinsippet  via

mail

Adresse:   

Herning Flyveplads, Skinderholm
25, 7400 Herning

Mere information:  
www.midtjyskflyveklub.dk
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Indhold

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 9. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

ABILDÅ
BRUNKULSLEJE

Abildå Brunkulsleje er et

arbejdende museum og det

eneste sted i Danmark, hvor man

viser og demonstrerer, hvordan

kullene blev brudt. Det er blevet

skabt over de sidste 30 år af

frivillige kræfter, der driver

stedet og dets formidling.  

Et besøg hos Abildå Brunkulsleje kan indgå

i undervisningen på forskellige måder: 

1) Det kan være med geologisk tilgang, der

har fokus på hvordan brunkullene blev

dannet i tertiærtiden.

2) Det kan være med en historisk tilgang,

der fokuserer på, hvordan kullene bidrog til

energiforsyningen i Danmark under og efter

besættelsestiden.

 

Det anbefales, at man benytter TV Midt-

Vests udseendelser  "Det brune guld" i

kombination med undervisningen

Udsendelserne findes her: 

https://www.tvmidtvest.dk/det-brune-

guld/det-brune-guld-1-de-sidste-

ojenvidner 

Forløb kan bookes hele uge 36 og

37 efter aftale

HISTORISK
RUNDVISNING

Tilmelding og kontaktperson:
Laurits Mosegaard 

l.mosegaard@live.dk

2215 4171

Abildå brunkulsleje drives af en

gruppe tidligere medarbejdere, der

alle kan tage en skoleklasse med på

en spændende historisk rejse, ligesom

de også bruger naturen og sanserne i

deres forløb. Formidlerne rykker også

gerne ud og laver opfølgende arbejde

på skolerne efter besøget.

Adresse:

Timringvej 8B, 7480 Vildbjerg

Mere information:  

www.abildaa.dk/abildaa-brunkulsleje
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CYKLIST
FORBUNDETS
HERNING AFD.

Cyklistforbundets Herning

afdeling ønsker at skabe fokus

på cyklen som en del af den

grønne omstilling. De arbejder

på at få flere børn og unge til

at bruge cyklen i deres hverdag

og de ønsker at arbejde for at

flere børn cykler til og fra skole.

Få assistance fra Cyklistforbundets Herning

afdeling, til en cykeltur med dine elever.

Du har selv ansvaret for cykelruten og

bestemmer selv hvor langt eleverne skal

cykle og om de skal gøre stops ved

seværdigheder eller lignende undervejs. 

Cyklistforbundet assisterer med to

personer som kan cykle forrest og bagerst

og som kan hjælpe eleverne med at

overholde færdselsreglerne samt træne

signalering m.m. Målet er at give eleverne

en god cykeloplevelse og troen på at

kunne cykle længere eller mere sikkert end

de tror. 

Alle elever cykler samlet i et tempo, så alle

kan være med. Cykelturen starter og slutter

på skolen. 

Indhold

Eleverne skal medbringe en cykel

i rimelig stand, som er pumpet og

smurt. De skal desuden

medbringe drikkedunk, madpakke,

lukkede sko, cykelhjelm og

påklædning i forhold til vejret. 

Vær opmærksom på at du ved

dette tilbud selv har ansvaret for

dagen og programmet, og blot

får hjælp til cykelturen med

eleverne. 

Indskolingen: 0. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

12. og 13. september i tidsrummet

08.30-13.30 

CYKELTUR I
LOKALOMRÅDET

Tilmelding og kontaktperson:

Klara Søndergaard

tlf. 60 73 26 56

klara.soendergaard@gmail.com

Adresse:   

På skolen

Mere information:  
www.cyklistforbundet.dk/frivilligp

ortalen/afdelinger/herning/
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Indhold Indskolingen: 0. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

AFFALDSSKOLEN

Affaldsskolen er et gratis

undervisningstilbud for alle

skoler og institutioner i Herning

Kommune. Affaldsskolen kan

bookes hele året rundt.

Rundvisning på jeres lokale

genbrugsplads eller på det gamle

deponibjerg ved Fasterholt. 

Undervisning i Løvbakkehuset, som

ligger i Løvbakkerne. I har som skole,

institution eller forening også

mulighed for at booke huset til brug

på egen hånd.

Få besøg af affaldsskolen, hvor vores

miljøformidler kommer hjem til jer og

laver undervisning

Vil I gerne vide mere omkring hvorfor det

er vigtigt, at vi sorterer vores affald og

hvad der sker med det efterfølgende, så

tøv ikke med at booke affaldsskolen. 

Vi har 3 overordnet tilbud:

Se meget mere på vores hjemmeside

https://www.herning.dk/borger/genbrug-

og-affald/affaldsskolen/ hvor du også kan

læse nærmere om vores undervisningsforløb.

Forløbene kan bookes hele året

rundt

Tilmelding og kontaktperson:
Trine Munck Skovdal 

gaftm@herning.dk 

tlf. 20 99 24 59

Mere information:  
www.herning.dk/borger/genbrug-og-

affald/affaldsskolen/
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Gennem brydetræningen lærer

eleverne at bruge kroppen, så de

kan slå kolbøtter, vejrmøller og

rullefald og vi har et stort fokus

på, at udfordre den enkelte elev

til at udvikle sig motorisk.

Indhold Indskolingen: 0. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet: 4. - 5. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

HERNING
BRYDEKLUB

Herning Brydeklub har i en

årrække haft en prominent profil

i brydeverdenen. Klubben har

haft et stort fokus på

ungdomsarbejdet, hvilket har

medført store internationale

resultater. Brydeklubben er nu

klar til at byde skoleklasserne

indenfor. 

Eleverne lærer at lave styrkeøvelser med

egen kropsvægt, som de kan træne når som

helst og hvor som helst - også hjemme ved

sig selv.

For at motorikken skal være helt i top er

det vigtig, at der er en vis styrke i kroppen

og derfor er en stor del af træningen

baseret på at øge den fysiske kapacitet.

Eleverne introduceres til den basale del af

brydningen, og de lærer at udføre

grundlæggende teknikker i både stående

og parterre. 

Træningen lægger meget vægt på

korrekthed, og sværhedsgraden kan nemt

tilpasses den enkelte elev, så alle bliver

udfordret på et passende niveau.

 

Forløb kan bookes hele uge 36 og

37 efter aftale

BRYDNING

Tilmelding og kontaktperson:

Martin Grønlund

martin_groenlund@hotmail.com

tlf. 53 87 30 40

Adresse:   

Sportscenter Herning,

Holingknuden, 7400 Herning

Mere information:  
www.herningbrydeklub.dk
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HERNING TENNIS
KLUB

Herning Tennisklub daterer sin

oprindelse til 1901, da ti

tennisinteresserede borgere fik

skøde på et areal i Hotel

Hernings Anlæg, (hvor Herning

Kongrescenter ligger nu) for at

benytte det til at dyrke

tennisspil. Klubben er derved

den ældste af de bestående

idrætsforeninger i Herning. 

"Man skal bare være klar over, at

det, der på skærmen fra

Wimbledon ligner leg, kræver den

samme indsats, det samme talent,

den samme tekniske effektivitet,

det samme kunstneriske

håndelag, der skal til for at

kombinere sig frem til

atomteorien." - Klaus Rifbjerg

Indhold

Mellemtrinnet: 5. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Lad dine elever får en sjov og aktiv

dag med Herning Tennis Klub, hvor de

vil stifte kendskab med den klassiske

ketsjersport. 

Eleverne vil blive introduceret til

forskellige slag og spillereglerne, samt

få lov til at prøve kræfter med spillet.

Husk at bede eleverne medbringe

udendørs sko, som må bruges i det

røde grus.  

Tirsdag d. 6. september og tirsdag

d. 13. september i tidsrummet 9.00-

14.00.

TENNIS

Adresse:   

HP Hansensvej 6A, 7400 Herning

Tilmelding og kontaktperson:

Jan Willem Bosch

herningtennisjunior@gmail.com

tlf. 31 95 19 71

Mere information:  
www.htkinfo.dk/default.aspx
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Når du spiller cricket hos Herning
Cricket klub indgår du i et
fællesskab omkring sporten.
Klubben tror på at leg og
kammeratskab udgør
forudsætningen for spil og
resultater, og vil gerne vise dette
til skoleklasserne. 

Indhold
Indskolingen: 0. - 3. klassetrin
Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

HERNING
CRICKET KLUB

Herning Cricket Club er en
social idrætsforening med fokus
på udvikling, ungdom og
integration. Klubben indgår i
Dansk Cricket-Forbunds
Masterklub-program og henter
derigennem inspiration til blandt
andet vores lederudvikling og
børne- og ungdomsarbejde.

Cricket er et spil med bat og bold, hvor
det gælder om at score så mange point
som muligt.
 
I forløbet vil I blive introduceret til
øvelser, hvor alle spillets facetter indgår.
Der vil være øvelser hvor man batter,
griber og kaster med bolden. Derudover
vil I selvfølgelig få mulighed for at spille
en rigtig kamp.

 

Forløb kan bookes hele uge 36 og
37 efter aftale

CRICKET MED ET
TVIST

Adresse:   

H P Hansens Vej 6 C, 
7400 Herning

Mere information:  
www.herningcricketclub.dk

Tilmelding og kontaktperson:

Jakob Larsen
jalleberg@hotmail.com
tlf. 23 42 44 40
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Indhold
Mellemtrinnet: 5. - 6. klassetrin
Udskolingen: 7. - 10. klassetrin
OBS: Der er plads til to klasser pr.
gang.

Målgruppe:

Tidspunkter: 

TREHØJE
GOLFKLUB

Trehøje Golfklub er på listen
over nogle af Danmarks bedste
golfbaner. Arkitekten Poul Erik
Hingebjerg har skabt en
fantastisk bane i noget af det
smukkeste natur. Omkring de
gamle brunkulslejer, i et kuperet
hedelandskab med mange
naturlige søer, snor banen sig
som én lang, konstant
afvekslende udfordring.

Forløbet kan bookes torsdag d. 8.
september og torsdag d. 15.
septemeber. 

LEG,LÆRING OG
FÆLLESSKAB

Tilmelding og kontaktperson:

Maibrit Juhl
mail@trehoje-golf.dk
tlf. 30 31 54 89

Kl. 9.00:
Velkomst ved klubhuset af dagens
instruktør, der forklarer dagens øvelser

kl. 9.15:
Rundvisning rundt på golfbanens anlæg

kl. 9.30:
Opstart på træning. Der trænes på 3
forskellige stationer: Puttning, udslag og
rundboldgolf

Kl. 11.00: 
Kort pause, hvor eleverne kan få et lille hvil
og et glas vand. 

Kl. 11.10:
Se 3 huller på den store bane

Kl. 12.00:
Tak for i dag

Trehøje Golfklub vil gerne invitere
skolerne i Herning Kommune på et
besøg, i håbet om at skabe en
øget interesse for golfsporten
blandt unge. Tilbuddet kræver ikke
noget forarbejde af jer lærere, da
der er et program klar til jer. 

Adresse:   

Røddingvej 21 A, 7480 Vildbjerg

Mere information:  
www.trehoje-golf.dk
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Vi anbefaler at I sender en
svømmelærer med når I booker
dette forløb, da udbyderen i
nogle tilfælde kun kan stille med
en enkelt frivillig. Spørg derfor
ind til dette når I booker forløbet. 

Indhold Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin
Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

HERNING
VANDPOLO
KLUB

Vandpolo klubben har eksisteret
siden starten af 1990'erne. 
Klubben består af både piger,
drenge, kvinder og mænd. 
Klubben har både en senior og
en junior afdeling, hvor man ikke
er opdelt efter køn, og både
træner og spiller kamp sammen.

Kan du svømme, så er du klar til vandpolo.
Almindeligt badetøj er alt du behøver.
Vandpoloklubben lærer jer hurtigt reglerne,
samt hvordan I skyder og afleverer, så der
hurtigt kan stables en rigtig kamp på benene.

Forløb: 1 ½ - 2 timer

• Gennemgang af de vigtigste regler.
• Opvarmning.
• Simpel boldhåndtering vand
kaste/gribe/afleveringer.
• Skud på mål.
• Træningskamp/mini turnering - Afhængigt af
antal deltager deler vi i 2 eller 3 hold som så
spiller mod hinanden.

Udstyr: Almindeligt badetøj og et håndklæde.
Vandpolo er en af de sportsgrene, hvor man
brænder mest energi af, så det er en god ide
at medbringe frugt og noget at drikke.

Det er muligt at booke forløb ad flere gange,
hvis dette ønskes.

Forløb kan bookes hele uge 36 og
37 efter aftale

VANDPOLO

Adresse:   

Brændgårdvej 20, 7400 Herning

Tilmelding og kontaktperson:

Per Balle Rasmussen
per.barle@gmail.com
tlf. 42 16 66 33
OBS: Ved tilmelding skriv skole samt

telefonnummer

Mere information:  
www.herningvandpoloklub.dk
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Karavanen er gratis for eleverne
at deltage i. Skolerne deltager
med 4-6. klasser, og har lærere til
at stå for det pædagogiske og
sørger for at eleverne får trøst
osv

Indhold Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin
Målgruppe:

Tidspunkter: 

HERNING
FORENEDE
HÅNDBOLDKLUB-
BER (HFH)

Herning forenede
Håndboldklubber (HFH) med
plads til håndboldtossede piger
og drenge i alle aldre.
Herning forenede
Håndboldklubber (HFH) vil
sammen med Dansk Håndbold
forbund (DHF) præsentere 4-6.
klasse eleverne for håndbold
spillet gennem
Håndboldkaravanen.  

Håndboldkaravanen handler om at få sved på
panden og smil på læben, mens man prøver
kræfter med håndboldrelaterede lege og
øvelser. . DHF, HFH og spillere fra HC
Midtjylland (som spiller i den bedste herreliga i
Danmark) stiller med instruktørerne til dagen
og hjælper med at afvikle karavanen og sørger
for at have et program klar med bl.a.
stationstræning. Instruktører har også udstyr
med, og ellers bruger man de ting, der er
tilgængelige i HFH-hallen. Et modul varer ca.
90 minutter i den fede håndbold Arena i Holing
(hvor HC Midtjylland spiller), hvor eleverne er
opdelt i hold og kommer rundt til forskellige
stationer. Bl.a. kan man score på Niklas Landin,
se hvor hårdt man kan skyde og lære at lave
små tricks med bolden.  Så find dine
indendørssko og det gode humør frem. Vi
håber, at du glæder dig til at have det sjovt,
møde nye venner og selvfølgelig spille en
masse håndbold. Vi glæder os i hvert fald til at
tage imod dig/ jer. De bedste håndboldhilsner
HFH´s bestyrelse 

6. september 2022 mellem kl.
9.00 og 14.00 (tidspunkt aftales)

HÅNDBOLD

Adresse:   

Sportscenter Herning (Holing)
Holingknuden 3 
7400 Herning

Tilmelding og kontaktperson:

Vita Zubrickaite
vitazubrickaite@hotmail.com
tlf: 5123 4250
OBS: Tilbuddet skal bookes 2 uger før

af hensyn til instruktører 

Mere information:  
www.herningfh.dk
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ARNBORG
KROCKET KLUB

Vi hører under Arnborg
Idrætsforening. Her findes også
fodbold, gymnastik, skydning og
andet.

Vi glæder os til at se dig! Klokken
9.00 -12.00. Der er naturligvis en
pause til madpakke og hygge. 

OBS! Alle børn skal medbringe
deres egen fodbold

Indhold
Mellemtrinnet: 5. - 6. klassetrin
Udskolingen: 7. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Taktik, boldspil og sjov! Hvor få spark kan
du med din fodbold komme krocketbanen
rundt på? Fodbold-krocket er et sjovt spil
for alle. Målet med fodbold kroket er at
sparke bolden gennem 9 buer fra
startpælen, runde vendepælen og
derefter gå tilbage gennem buerne igen
og ramme målpælen (startpælen).
Derefter skal man slå de øvrige deltagere
ud ved at ramme de andre bolde. Den,
der først har klaret banen og ramt de
andre deltageres bolde, vinder. Reglerne
minder en del om almindelig krocket eller
fodbold-golf, som også kendes af mange.
Du skal ganske enkelt se, hvor få spark du
kan komme banen rundt på, alt imens du
kæmper mod dine modstandere. 

15. og 16. september 2022. I
tidsrummet 9.00-12.00

FODBOLD-KROCKET

Adresse:   

Sportsvej 18, Arnborg, 7400 Herning

Tilmelding og kontaktperson:

Klara Søndergaard
klara.soendergaard@gmail.com
60 73 26 56

Mere information:  
www.arnborgif.dk
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HERNING GF
ATLETIK OG
MOTION

HGF AM (Herning GF Atletik og

Motion) er en værdistyret

forening med et alsidigt tilbud

af aktiviteter indenfor både de

klassiske atletikdiscipliner og

mere traditionel motion i form af

aktiviteter fra gang og løb til

fitness. 

Vores tilbud og aktiviteter

henvender sig til en meget bred

målgruppe. Både bredde og

elite. Fra de yngste i

førskolealderen til seniorerne.

Kom med din klasse og prøv nogle

af ATLETIKKENS spændende

discipliner. Kom kun, hvis klassen

er motiveret.

Indhold
Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7.-8. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

LØB:  SPRINT (hurtigløb – korte

distancer) - HÆKKELØB- LÆNGERE

LØB (moderat tempo – længere

distancer)

SPRING: HØJDESPRING -

LÆNGDESPRING - TRESPRING

KAST: BOLD/HYLERKAST - SPYDKAST-

KUGLESTØD

På 2 timer vil alle i klassen prøve både 1

løb, 1 spring og 1 kast.

Først opvarmning, så trappehop og

koordination. Dernæst kan du og klassen

vælge 1 løb, 1 spring, 1 kast, som alle

kommer til at prøve – altså det samme

løb, spring og kast.

VÆLG MELLEM:

Forløbet kan bookes 7. 8. 14. og

15.  september kl. 12.00-14.00

OBS: max. 28-30 elever.

Tilmelding senest d. 29. august

efter først-til-mølle-princippet 

SUNDT - SJOVT -
SERIØST - SOCIALT

Adresse:   

HGF A/M - Herning Atletikstadion

H.P. Hansensvej 6b, 7400 Herning 

Tilmelding og kontaktperson:

Kontor

2584 2025

kontor@hgf-am.dk 

Træffetid mandag, tirsdag og onsdag

mellem 9.00-12.00

Mere information:  
www.hgf-am.dk/
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HERNING GOLF
KLUB

Herning Golf Klub blev stiftet i

1964, hvor en gruppe initiativrige

borgere gik sammen og stiftede

klubben.

Indhold Indskolingen: 0. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet: 5. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Forløbet kan bookes tirsdag d. 6.

september kl. 10.00-12.00 og

tirsdag d. 13. september kl.

13.00-15.00

PARA GOLF

Tilmelding og kontaktperson:

Meik Aagaard

meikgolf@hotmail.com

93 60 30 05

Herning Golfklub inviterer specialklasser i

Herning Kommune til at komme og prøve

kræfter med para golf. 

Dagen vil indeholde en hyggelig, sjov og

lidt anderledes intro til Golf og hvad spillet

går ud på. Vi skal prøve kræfter med

spillets forskellige facetter og samtidig

skabe en helhed for spillet og hvad vi skal

være gode til, for at spille komplet Golf.

Vi skal være udenfor i hele perioden og det

forventes at der medbringes tøj og andet

tilbehør til alt slags vejr.

Golf skaber sociale rammer og

giver venskaber. Samtidig får man

motion og frisk luft. 

Adresse:   

Golfvej 24, 7400 Herning

Mere information:  
www.herninggolfklub.dk

For

specialklasser
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Indhold

Indskolingen: 0.-3. klassetrin

Mellemtrinnet: 5. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Carsten Sjørvad og Elsebeth

Østergaard har 10 års erfaring

med at træne handicappede børn

og voksne. Det kan være

handicaps i forskellige grader

som f.eks. ADHD i varierende

grad, autisme i mange

afskygninger, medfødte

hjerneskader, sen-hjerneskader,

generelle

indlæringsvanskeligheder,

spasticitet og andre diagnoser.

Målgruppe:

Tidspunkter: 

HAMMERUM IF
SPECIAL-
FODBOLD

Hammerum IF Specialfodbold er

for spillere af begge køn i alle

aldre. Alle er velkomne uden

hensyntagen til den enkeltes

mentale eller fysiske udfordring.

Det er meget billigt at spille

fodbold i Hammerum IF

Specialfodbold, da økonomi ikke

må være en hindring for at spille

fodbold.

Forløbet kan bookes torsdag d.

8. september kl. 8.00-12.00

SPECIAL
FODBOLD

Tilmelding og kontaktperson:

Carsten Sjørvad

carsten.sjoervad@hotmail.com

6155 0474

Hammerum IF Specialfodbold tilbyder

Herning Kommunes specialklasser at prøve

kræfter med fodbold. 

Træningen vil indeholde leg med og uden

bold, dribleøvelser, afleveringsøvelser,

skudøvelser, forskellige holdspil og

Panna konkurrence, hvor man spiller 1 mod

1 og skal lave tunnel på hinanden.

Forløbet kan bookes til 15-20 spillere pr.

gang. 

 Adresse:   

Frølundvej 41, 7400 Herning

Mere information:  
www.specialfodbold.dk
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HERNING
GYMNASTIK
FORENING

HGF bestræber sig på at være

en glad forening

hvor der er plads til

forskellighed

hvor der er et godt sammenhold

som er værd at være en del af

hvor instruktørerne leverer en

sjov og glad undervisning med

fagligheden i orden

hvor alle kan lide at komme og

opleve fælles glæde ved at

bruge kroppen

Indhold

IIndskolingen: 0.-3. klassetrin

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Anette Jensen er uddannet i 2015

af Elsass Centeret til at være

instruktør på hold i stortrampolin.

Øvelserne i trampolin styrker

balanc - og koordinationsevnen

og den fysiske styrke - og giver

desuden et "humørboost".

Vores hold er oprettet med

henblik på børn med CP eller

andre fysiske udfordringer og der

tages i træningen udgangspunkt i

deltagernes individuelle

forudsætninger

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Onsdag d. 7. september kl. 9-10

eller kl. 10-11.

OBS: 6-8 elever pr. forløb

CP TRAMPOLIN

Tilmelding og kontaktperson:

Lis Brogaard

lisbrogaard@hotmail.com 

2999 2318

I Sportscenter Holing - Gymnastikhallen -

giver vi en smagsprøve på træning

itrampolin.

Efter opvarmning prøver eleverne på skift

øvelser på gulv og i stortrampolin

Et forløb strækker sig over 1 time.

Eleverneskal have bare fødder og løst

træningstøj på. En vanddunk er en god

ide.

Vi anbefaler,at der sendes en lærer med

til et forløb, så der er hænder nok omkring

de praktisketing undervejs.

Siden 2016 har vi haft tilbuddet om

trampolintræning som et parasporthold

under HGF.

Adresse:   

Sportscenter Herning, Holingknuden3,

7400 Herning

Mere information:  
www.hgf-gym.dk

30

For

specialklasser

mailto:lisbrogaard@hotmail.com
http://www.hgf-gym.dk/


BILKA - GÅR
FORREST HELE
VEJEN

Bilka er ejet af Salling Group,

der også ejer føtex, Netto, BR

og Salling. Hvert år doneres en

del af Bilkas overskud via Salling

Fondene til godgørende formål

inden for kultur, sport og sociale

sammenhænge. Så når man

handler i Bilka, støtter man

samtidig et godt formål. Hos 

 Bilka forsøger man nemlig, her

som alle andre steder, at gå

forrest. Hele vejen

Indhold: 

Erhvervsplaymaker Lone Thomassen

BEKLT@herning.dk

tlf. 22328299

BILKA HAR DET HELE, LIDT TIL OG

MEGET MERE…...for i Bilka finder

du med andre ord det hele under

ét tag. Bilka har tillige en online

shop med 50.000 produkter. 

 
Målgruppe:

Tidspunkter: 

Præsentation af Bilka

Oplæg om uddannelsesmuligheder og

møde med personer med forskellige

fagligheder (tilrettes efter hvilken

årgang, der er på besøg)

Rundvisning i butik, på lager og kontor

En forfriskning til eleverne og mulighed

for at stille spørgsmål.

Tag din klasse med på besøg hos Bilka i

Herning og bliv klogere på, hvordan et stort

hypermarked fungerer. Hvad laver en

slagter og en bager? Hvad laver man, når

man arbejder i en butik?

Program:

 

Forløbet kan bookes i uge 36 og

37 efter aftale

BESØG BILKA

Tilmelding og kontaktperson:

Indskolingen: 0. - 3. klassetrin

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Adresse:   

Golfvej 5, 7400 Herning

Mere information:  
https://www.bilka.dk/
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.DOT -
VILDBJERG

.DOT er Nordens førende
leverandør af
overfladebehandling. .DOT
overfladebehandler indenfor fire
overkategorier, nemlig
varmforzinkning, blæse- og
slyngrensning, metallisering og
maling. .DOT har bl.a. været
med i renoveringen af
badelandet i Lalandia i Billund.
På under seks uger blev Aqua
Splash Playground afmonteret,
varmforzinket, malet og opsat
igen.

 
 
I

Præsentation af .DOT 
Mød forskellige fagligheder, der 
arbejder hos .DOT
Rundvisning på virksomheden
En forfriskning til eleverne og mulighed 
for at stille spørgsmål.

Hvordan kan man overfladebehandle jern 
og stål, så det holder til vejr og vind. 
Dette, og meget mere, kan du og dine 
elever blive kloge på, hvis I besøger .DOT i 
Vildbjerg. Forbered jer gerne med gode 
spørgsmål, så får I mere ud af besøget.

Program:

 

Indhold: 

Erhvervsplaymaker Lone Thomassen
BEKLT@herning.dk
tlf. 2232 8299

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Tilbuddet kan bookes i uge 36 og 
37 efter aftale med 
Erhvervsplaymakeren.

KVALITET UNDER
OVERFLADEN

Tilmelding og kontaktperson:

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Adresse:   

Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg

Mere information:  
https://dot-nordic.com

DOT, tidligere Dansk Overflade 
Teknik, har hovedsæde i 
Fasterholt og blev grundlagt i 
1984. Siden har virksomheden  
gennemgået en omfattende 
fusionsproces. I dag råder over 
produktionsfaciliteter i Vildbjerg, 
Fasterholt, Ferritslev, Køge og 
Stilling. 
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THORS DESIGN

Carsten Thor grundlagde Thors
Design i 2002 efter et møde
med det kasserede bolværk fra
Korsørs havn. Virksomheden får
rigtig medvind i 2006, efter lan-
ceringen af det første planke-
bord. Det bæredygtige mate-
rialevalg og den historie træet
bærer på, appellerer bredt til
befolkningen, selvom der skal gå
et årti, før bæredygtighed
virkelig vinder indtog. I 2008
flytter Thors Design ind i det
gamle mejeri i Timring, hvor der i
dag er showroom og kontor-
plads. Selve værkstedet ligger i
dag i Vildbjerg.

Præsentation af Thors Design
Hør om uddannelsesmulighederne og 
mød personer med forskellige 
fagligheder.
En lille aktivitet.
En lille forfriskning til eleverne og 
mulighed for at stille spørgsmål.

Hvordan bliver gammelt bolværk fra havne 
til nye og unikke møbler? Tag dine elever 
med på besøg hos Thors Design og bliv 
klog på dette.
 
Program:

 

Indhold: 

Mette Bech
mette@thors-design.dk
Tlf.: 7171 0414

Thors Design upcycler bolværk fra 
nedlagte danske havne til rustikke 
møbler og indretninger. Alt 
håndlaves i Danmark og 
skræddersyes til den enkelte 
kunde. Der ligges en stor dyd i at 
fremhæve træets unikke 
karakteristika og historie.

Målgruppe:

Tidspunkter: 
Tilbuddet kan bookes mandag,
tirsdag eller fredag i uge 36 og
37.

BÆREDYGTIGT
DANSK DESIGN

Tilmelding og kontaktperson:

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Adresse:   
Møltrupvej 29, Timring, 7480
Vildbjerg

Mere information:  
www.thors-design.dk
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HT BENDIX A/S

Uddrag af virksomhedshistorien:
I 1975 HT Værktøjsmagasin (A/S
Herning Trælasthandel) starter
med salg af værktøj & beslag til
håndværk og industri. I 1991 HT
BENDIX etableres og sælger træ,
plader, finer og beslag til
industrien fra Herning, Struer og
Varde. Eksport af beslag igang-
sættes. I 2003 miniload-kran
med 5.000 lokationer etableres.
Pakning af beslag-poser startes
i Østeuropa. I 2017 samarbejde
med Aarhus Universitet på
projektbasis. Tekniske tegninger
og 3D print til rådighed.

Indhold: 

Mie Klit Larsen
mkl@ht-bendix.dk

tlf. 9626 3374 

Mobil: 8177 9462 

HT BENDIX A/S er en international
virksomhed, som forhandler beslag
og andet tilbehør til møbel- og
køkken-industrien, udelukkende
med B2B salg. Mere end 10.000
varenumre ligger på lageret.
Varene indkøbes primært i Asien
og Europa og sælges i Europa.

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Præsentation af HT BENDIX A/S
Hør om uddannelsesmulighederne og
mød personer med forskellige
fagligheder.
Rundvisning på både kontor og lager,
Klassen vil under rundvisningen blive
delt op i to og ender samlet til fælles
fortælling og forfriskning.

Tag din klasse med til et spændende besøg
hos en lokal virksomhed i Herning, hvor der
handles internationalt af ca. 80 ansatte. 

Program:

 

 

Tilbuddet kan bookes efter aftale 
med kontaktpersonen.
Én klasse pr. besøg og et besøg 
varer ca. 2 timer

BESØG HT
BENDIX A/S

Tilmelding og kontaktperson:

Udskolingen: 9. - 10. klassetrin

Adresse:   

Rønnevej 4, 7400 Herning

Mere information:  
www.ht-bendix.dk
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GUSTAV H.
CHRISTENSEN,
BRUNSGAARD
OG ANTON
CHRISTENSEN

Disse tre nabovirksomheder 
ligger alle i Snejbjerg. Anton 
Christensen og Gustav H. 
Christensen er entreprenør- 
virksomheder og Brunsgaard er 
en stillads- og 
materieludlejningsvirksomhed. 
Til daglig arbejder de tæt 
sammen om mange lokale og 
nationale anlægs- og 
byggeprojekter 

Indhold: 

Få bl.a. et indblik i teknologisk 
styrede maskiner, stilladsopbygning 
og anlæg af kloakering fra 
håndvasken til renseanlægget.
Bemærk: Der skal lånes 
sikkerhedssko, veste og hjelme hos 
Erhvervsplaymaker Lone Thomassen 
på BEKLT@herning.dk. Disse leveres 
på adressen.

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Fælles ankomst hos Brunsgaard.
Klassen deles i tre hold, der i rul 
besøger de tre virksomheder.
Fælles afslutning hos Brunsgaard

Tag din klasse med på et spændende 
besøg hos tre virksomheder. Eleverne 
opdeles i tre mindre hold, der i et rul 
besøger de tre virksomheder.  

Program:

 

 

Tilbuddet kan bookes gennem 
Erhvervsplaymakeren.
Forløbet varer fra kl. 9.00 - 13.30
Max 30 elever.

PASSION FOR 
MASKINER

Tilmelding og kontaktperson:

Mellemtrinnet: 5.- 6. klasse
Udskolingen: 9. - 10. klassetrin

Adresse:   

Kæret 2, 7400 Herning

Mere information:  
Tjek virksomhedernes hjemmeside
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Erhvervsplaymaker Lone Thomassen
BEKLT@herning.dk
tlf.: 2232 8299



KYOCERA
UNIMERCO

KYOCERA UNIMERCO er en
international koncern, der
sælger og producerer skærende
værktøjer og befæstelsesværk-
tøjer. Virksomheden blev stiftet i
1964 og har siden 2011 været en
del af den globale konglomerat
Kyocera, der beskæftiger mere
end 76.000 medarbejdere på
verdensplan. I Kyocera Unimerco
er der ca. 700 medarbejdere
fordelt på 4 produktions- og 10
salgsselskaber. Halvdelen af
medarbejdere arbejder på 
 hovedkontoret i Sunds.

Præsentation af KYOCERA UNIMERCO
Hør om uddannelsesmulighederne og
mød personer med forskellige
fagligheder.
Rundvisning 
En lille forfriskning til eleverne og
mulighed for at stille spørgsmål.

Tag dine elever med på et spændende
virksomhedsbesøg hos en virksomhed med
en lang tradition for at uddanne elever og
lærlinge inden for handel, indkøb, økonomi,
industriteknik og automatikteknik. Alle
uddannelserne kan der bygges ovenpå, hvis
medarbejderen ønsker at komme videre i
karrieren.

Program:

 

 

Indhold: 

Erhvervsplaymaker Lone
Thomassen
beklt@herning.dk
tlf. 2232 8299

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Tilbuddet kan bookes den 7. 
september kl. 09.30 – 11.30
Max 30 elever.

BESØG
KYOCERA
UNIMERCO

Tilmelding og kontaktperson:

Udskolingen: 8. - 10. klassetrin

Adresse:   

Drejervej 2, 7451 Sunds

Mere information:  
www.kyocera-unimerco.dk

Kyocera Unimerco beskæftiger
sig  overordnet med tre
produktområder: Skærende
værktøjer, måleværktøjer og
værktøjer til befæstelse. 
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Vi er en førende dansk 
leverandør af IT-løsninger inden 
for blandt andet IT-outsourcing, 
sikkerhed og Cloud Services. Vi 
er 750 specialister fordelt i 
Danmark, Tjekkiet og 
Filippinerne. Siden 2003 har vi 
arbejdet på at forbedre vores 
kunders forretning ved hjælp af 
optimale IT-løsninger. Vi glæder 
os til at møde jer!

Er dine elever interesseret i IT? Er de 
nysgerrige på, hvad det vil sige at arbejde 
i en stor IT-virksomhed? Har de mod på at 
blive teknisk udfordret? Så tag din klasse 
med på besøg hos os! 

Program 
• Velkomst og præsentation af IT Relation
• Rundvisning 
• Oplæg om uddannelsesmuligheder og             
mød forskellige medarbejdere 
• Afslutning, konkurrence og lidt sødt til        
ganen

 

Indhold: 

Trine Lyngsø Møller 
trlmo@itrelation.dk

No Problem kan være nemt at sige, men 
svært at praktisere. For os handler det om 
adfærd. Om kampgejst. Om et 
ekstraordinært fokus på at få IT- 
udfordringer ned på jorden og ud af 
verden. På den måde kan vi yde en 
ultimativ service til vores kunder. 

itm8 
Vi er en del af itm8-koncernen, som 
beskæftiger mere end 1.100 medarbejdere 
i 10 individuelle og unikke virksomheder, 
der alle fokuserer på samarbejde, 
innovation, udvikling og værdiskabelse. 

Målgruppe:

Tidspunkter: 

Tilbuddet kan bookes i uge 36 og
37 efter aftale.

NO PROBLEM

Tilmelding og kontaktperson:

Udskolingen: 9. - 10. klassetrin

Adresse:   

Dalgas Plads 7B, 1. sal, 
7400 Herning.

Mere information:  
www.itrelation.dk

IT Relation
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JYSK er en international 
boligkæde med over 3.100
butikker og webshops i 50 lande 
Grundlægger Lars Larsen 
åbnede sin første butik i 
Danmark i 1979. I dag 
beskæftiger JYSK 28.500 
medarbejdere.
JYSK er en del af familieejede 
Lars Larsen Group med en 
omsætning på 39,1 milliarder 
DKK i finansåret 2020/21. JYSKs 
omsætning er på 32,6 milliarder 
DKK i finansåret 2020/21.

Velkomst og præsentation af JYSK og 
de fagligheder, der arbejder der.
Eleverne får lov at være 
salgsassistenter. med sparring fra 
uddannet personale.  
Opsamling af spørgsmål og afslutning

Hvordan sørger man for, at butikken er 
salgsklar? Hvordan trimmer man en butik, 
så varerne præsenterer sig bedst muligt. 
Hvad laver en salgsassistentelev i en JYSK 
butik? Dette, og meget mere, bliver I 
klogere på, hvis I tilmelder jer dette forløb.

Program:  

 

Målgruppe:

KØBMAND. SÅDAN LØD 
DEN UFORMELLE TITEL PÅ 
LARS LARSEN, DER 
GRUNDLAGDE JYSK.

Indhold: 

Erhvervsplaymaker Lone Thomassen
BEKLT@herning.dk
2232 8299 
 

Tidspunkter: 

Tilbuddet kan bookes mandag 
eller onsdag i uge 36 og 37 efter 
aftale.
Tilmelding og kontaktperson:

Mellemtrinnet: 4. - 6. klassetrin

Adresse:   
Absalonsvej 4, 7400 Herning.

Mere information:  
www.JYSK.dk

JYSK
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I Danmark var Lars Larsen en af landets mest
kendte og driftige forretningsfolk. Det skyldes 
ikke mindst, at han helt fra JYSKs spæde 
begyndelse selv medvirkede i et utal af 
reklamer til landsdækkende tv, hvor han var 
kendt for altid at give kunderne et godt 
tilbud.

https://larslarsengroup.com/
https://fritidspuljen.flygtning.dk/


FK Møbeldesign A/S har til huse
på en landejendom i Sørvad. 
Siden 2011 har Peter Kragelund
drevet virksomheden, som er 
 stiftet af hans forældre tilbage
i 1986. FK Møbeldesign A/S er
forsat en familiedrevet
virksomhed, der i dag
beskæftiger 9 mand. Hos FK
Møbeldesign A/S er snedker-
arbejde i høj kvalitet altid i
fokus.  I 2016 modtog FK Møbel-
design A/S Børsens Gazelle. 

Velkomst og præsentation af
virksomheden og de fagligheder, der
arbejder der.
Rundvisning 
Opsamling af spørgsmål og en lille
forfriskning til eleverne.

Hvordan arbejder man med
specialdesignede snedkerløsninger, og
hvordan sikrer man sig at et skræddersyet
design holder i længden. Tag din klasse
med og få svaret på dette og meget mere.

Program:  

 

FK Møbeldesign A/S er specialister
indenfor træbearbejdning.
Virksom-heden kendetegnes bl.a.
ved produktion af møbler,
butiksinventar,
prototyper, kirkeinventar, køkkener
mm. Møbelsnedkeriets produktion
er baseret på, at kunne levere
kundetilpasset inventar løsninger i
mange forskellige materialer og
træsorter til private, butikker,
hoteller og kirker mv.

Målgruppe:

FK
MØBELDESIGN

Indhold: 

Peter Kraglund
peter@fk-moebeldesign.dk
Tlf. 2349 4987

Tidspunkter: 

Tilbuddet kan bookes i uge 36 og
37 efter aftale.

Tilmelding og kontaktperson:

Udskolingen: 7. - 10. klassetrin

Adresse:   
Sigvej 2, 7550 Sørvad

Mere information:  
www.fk-moebeldesign.dk

FK MØBELDESIGN
A/S
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Social- og Sundhedsskolen
Midt- og Vestjylland er en
selvejende
uddannelsesinstitution under
staten. Skolen udbyder
erhvervsuddannelser og efter-
og videreuddannelser indenfor
social- og sundhedsområdet
samt det pædagogiske område. 
Skolen ligger i Herning og
Holstebro. Der er mere end
2.000 elever og kursister på
skolen i løbet af et år.

Tag dine elever med på et lærerrigt besøg
på Social og Sundhedsskolen i Herning. Der
arbejdes indenfor det sundhedsfaglige
med bl.a. mikroorganismer, kostens og
bevægelsens betydning for sundheden,
funktionsnedsættelse, kroppens anatomi og
hvorfor trivsel er så vigtig for sundheden.
 
Eleverne guides igennem forskellige
workshops.  Alle poster omhandler emner,
som er relater bare til eleven, da de alle
tager udgangspunkt i case personerne
Emma og Emil, som har samme alder,
familier og udfordringer som eleven.

 

Målgruppe:

MIG OG MINE...
Der arbejdes med sundhed,
aldring, naturfag, kost,
bevægelse og kroppen.
Praktisk: Eleverne skal være
inddelt i grupper af 3 personer.
Eleverne skal være i løst, praktisk
tøj, da vi skal være aktive.
Medbring gerne papir og blyant,
mobiltelefon (Hvis eleverne har),
madpakke og en drikkedunk.

Indhold: 

Kristina Andersson
kra@sosuherning.dk
Tlf. 3016 9025

Tidspunkter: 

Tilbuddet kan bookes ved kontakt 
til Kristina Andersson.

Tilmelding og kontaktperson:

Adresse:   

Gullestrupvej 10, 7400 Herning

Mere information:  
www.sosuherning.dk

SOCIAL- &
SUNDHEDSSKOLEN Mellemtrinnet: 5. - 6. klassetrin 

Udskolingen: 7. klassetrin 
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I løbet af skoleåret kan du finde et stort udvalg af
Åben Skole forløb på Platformen
www.playmaker.herning.dk/om-aaben-skole/  

Derudover kommer der fire gange årligt et
nyhedsbrev, hvor du også vil blive orienteret om
relevante tilbud. Nyhedsbrevet sendes til
skoleledelsen og PLC-teamet, der videresender
til lærerstaben.

Finder du ikke, hvad du søger, kan du også til
enhver tid kontakte Playmaker Teamet, for at få
hjælp til at finde eller skræddersy et relevant
forløb, der passer ind i dine undervisningsplaner.

FØLG OS PÅ
FACEBOOK

 
HVAD SKER DER 
EFTER UGE 36 OG 37 På vores facebookside lægger

vi løbende relevante Åben
Skole tilbud op. Derudover
deler vi vellykkede forløb til

inspiration for andre. 
 

Du er derfor også altid
velkommen til at sende os info
og billeder fra dit Åben Skole
forløb, så vi kan dele det til

inspiration for andre lærere. 
 

Lad os hjælpe og inspirere
hinanden med de gode

erfaringer. 
 
 
 

(3) Playmaker Herning | Facebook

https://www.facebook.com/playmakerherning


Stort tak til alle udbyderne af forløbene, som stiller deres tid og ressourcer gratis til rådighed, 
for at give Herning Kommunes elever spændende oplevelser  og ny læring. Vi håber, at også I 

lærere vil huske at give aktørerne et tak med på vejen, når I har haft et forløb. 


