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       Dagen byder på 
 

• entré til 
museumshallen, skibet 
og fregathavnen 

• rundvisning i 
børnehøjde med 
inkluderet skattejagt 

• varighed ca. 45 
minutter 

• efter rundvisningen, 
kan I lege på vores 
maritime legeplads og 
spise jeres medbragte 
mad på skibet eller 
under halvtag 

 

Pris: 60 kr pr. person 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skattejagt for minimatroser 
Leg og læring på Fregatten Jylland for børn i børnehave og 0.-5. klasse 

Undervisningen 

Skattejagt for minimatroser er en 

sjov og legende måde på at lære om 

historie. Vores guide tager jer med 

rundt på skibet, og fortæller små 

historier om skibet og personerne, 

der var ombord i gamle dage. I 

fortællingen er der ledetråde, og 

hvis børnene lytter godt efter, kan 

de finde 6 forskellige nøgler, gemt 

på skibet, som til slut kan åbne 

kongens skattekiste, fyldt med 

"guldmønter". 

       Læreplanstemaer 
 

• Alsidig personlig udvikling 

• Krop, sanser og bevægelse 

• Kultur, æstetik og fællesskaber 

Læringsmål                    
På en skattejagt på fregatten Jylland 
lærer I om, hvad en fregat er, og hvad 
den blev brugt til i gamle dage. I 
lærer om, hvilke mennesker der 
levede på skibet. Skattejagten er en 
øvelse i at lytte, samarbejde, tale 
sammen og hjælpe hinanden for at 
nå et fælles mål. Besøget på 
fregatten fylder jer med sanseindtryk. 
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       Praktisk info 
 

• NB: Da det ikke alle steder 
er muligt at afskærme for 
vandet på havnen, er det 
vigtigt, at I holder godt øje 
med børnene. 

• Medbring meget gerne 
madpakke, som kan spises 
ombord på skibet eller 
underhalvtag på 
fregatøen. 

Skattejagt for minimatroser 

Skattejagt for minimatroser 

 

Skattejagt for minimatroser 

Skattejagt for minimatroser 

 

 

Ved bestilling af rundvisning 
vil vi gerne have besked om 
følgende: 

 

• antal børn og voksne 

• børnenes alder 

• ankomsttidspunkt 

• evt. særlige forhold, 
der skal tages hensyn 
til 

Spørgsmål  kan rettes  t i l  
Anne Kammer 

+45 87521865 
anne@fregatten- jy l land.dk  

 

Booking 

 

8634 1099 
info@fregatten-jylland.dk 


