
KOM I GOD TID 

Kom gerne ca. 10 minu�er før jeres 

undervisningsforløb starter. Så kan I nå at aflevere 

tasker og jakker, drikke vand, beny�e toile�et inden 

undervisningen starter. 
 

ANKOMST 

Ved ankomst bedes I henvende jer på museets  

forplads ved hovedindgangen. Her vil I blive 

taget imod af museumsunderviseren.    

 

GARDEROBE 

Vi har plads til jeres jakker og tasker i 
Designværkstedet.  
Værkstedet aflåses imens vi er i udstillingerne.  

 

TOILETTER 

Der er toiletfaciliteter både på museet og  

i Designværkstedet.   
 

MEDBRAGT MAD  

Hvis vejret tillader det, er det muligt at spise 

medbragte madpakker i vores forgård eller i 
Grønnegården. Vi ligger desuden tæt på Kastellet og 

Langelinje, hvor der også er god plads til at spise 

medbragt mad. 

Vær opmærksom på, at der ikke må medbringes  

vand og mad i udstillingerne.  

 

TAK FOR DIN BESTILLING AF ET 

UNDERVISNINGSFORLØB PÅ 

DESIGNMUSEUM DANMARK!  

FOTOGRAFERING 

Det er tilladt at fotografere på museet. Hvis I  
gerne vil fotografere, er det en god ide at a�ale 

med museumsunderviseren, hvornår I gør det, så 

det ikke kommer til at tage for meget tid fra selve 

undervisningen. 

 

DIN ROLLE SOM LÆRER 

Vi har mange besøgende på museet og der skal 
være plads til alle. Derfor beder vi dig som lærer 
have ansvar for, at klassen holder sig samlet som 

gruppe samt overholder de berømte 

museumsregler; nok se, men ikke røre. 

Vores undervisningsforløb er baseret på dialog. Vi 
spørger meget til elevernes oplevelse af det, de ser 
samt inddrager deres kommentarer og 

observationer i den videre dialog. Her må du også 

gerne komme med inputs samt opfordre eleverne til 
at deltage, hvis de�e ikke helt kommer af sig selv. 
Du kender dine elever, vi kender museet og med  

det afsæt bliver museumsbesøget en god  

oplevelse for alle. 

HER ET PAR PRAKTISKE OPLYSNINGER, 

DER ER GODE AT VÆRE OPMÆRKSOMME 

PÅ INDEN OG UNDER JERES BESØG:


