
Indhold I får Læring
På en rundvisning med en 
håndværker lærer I om 
håndværksmæssige grund-
principper, metoder og den 
primære materialebrug 
inden for træskibsbyggeri.

Turen er god inspiration til 
elever på folke-, produkti-
ons- og erhvervsskoler, som 
led i UU-vejledningen.

I kan drage sammenligninger 
mellem skibsbygningskultur 
og håndværk i et historisk og 
moderne perspektiv.

Undervisningen har fokus på 
den håndværksmæssige del 
af museet: fregatten Jyllands 
vedligeholdelse, som er en 
helt unik og konkret måde at 
undervise i skolefaget Hånd-
værk og Design. 

Rundvisningen kan ogs 
være et virksomhedsbesøg 
ud over det sædvanlige og 
inspiration til et anderledes 
karrierevalg. 

Vores håndværker tager jer 
med rundt på skibsværftet 
og skibet og fortæller fx om 
materialevalg, forarbejdnin-
gen af træet, om redskaber 
og de nytænkende metoder, 
der blev brugt i 1800-tallet, 
og som blev en inspiration til 
senere skibsbyggeri.

Entré til museumshallen,  
skibet, værftet og fregat- 
havnen.

Rundvisning på værftet.

Introduktion til materiale-
lære, forarbejdning, redska-
ber og håndværksmæssige 
metoder inden for træskibs-
bygning. 

Introduktion til fregatten 
Jyllands konstruktion og 
dens særegenhed.

Varighed ca. en time.

RUNDVISNING
MED EN HÅNDVÆRKER

For udskolingen, ungdoms- og erhvervsuddannelser



Praktisk info

INFO: RUNDVISNING MED EN HÅNDVÆRKER

Booking
T: 8634 1099 
booking@fregatten-jylland.dk

Pris
600 kr. pr guide + entré à 50 kr. 
for grundskoler, voksen 
uddannelser entré à 75 kr. pr 
person. Max 28 pers. pr. guide.

Grat s entré for institutioner og 
skoler i Syddjurs kommune.

Det kan være koldt på skibet, 
og vi opholder os en del 
udenfor, så vi opfordrer til 
praktisk påklædning og be-
hageligt fodtøj, som svarer til 
årstiden. 
Mulighed for at spise mad-
pakker på skibet eller ved 
en af de mange pladser på 
vores udendørsarealer. 
Busparkering: Findes ved 
Fregatten Jylland.
Midttrafik: 10 min gang fra 
busstoppet, Nørrealle/Nør-
report.

Ved bestilling af undervis-
ningsforløbet vil vi gerne 
have besked om følgende: 

Ankomsttidspunkt 
Antal elever og lærere/ 
pædagoger 
Elevernes alder 
Evt. forventninger til 
formidlingsniveauet. 
Evt. særlige forhold, der 
skal tages hensyn til.


