
Indhold I får Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling. 
Krop, sanser og bevægelse. 
Kultur, æstetik og fælles- 
skaber.

Fællesmål 

I vil i forbindelse med jeres 
besøg komme omkring flere 
af historiefagets fællesmål  
og i berører også kanon-
punktet  ”Stormen på Dyb-
bøl 1864”. 
Fællesmål efter 4. klasse:
- Historiske spor
- Familie og fællesskaber
- Livsgrundlag og produktion
- Historisk bevidsthed
- Samfund

Skattejagt for Minimatroser 
er en sjov og legende måde 
at lære om historie på. 

Vores guide tager jer med 
rundt på skibet, og fortæller 
små historier om fregatten 
og personerne, der var om-
bord i gamle dage. 

I fortællingen er der lede-
tråde, og hvis børnene lytter 
godt efter, kan de finde 6 
forskellige nøgler gemt på 
skibet, som til sidst kan åbne 
kongens skattekiste fyldt 
med ”guldmønter”. 

Entré til museumshallen, 
skibet og fregathavnen 

Rundvisning i børnehøjde 
med inkluderet skattejagt. 

Varighed ca. en time.

Fri leg på den maritime 
legeplads.

SKATTEJAGT FOR MINIMATROSER 
FIND DE 6 NØGLER

For børnehave og indskoling



Praktisk info

INFO: SKATTEJAGT FOR
MINIMATROSER

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

Pris

600 kr. pr. guide + entré 50 kr. 
pr. person. Max. 28 pers. pr. 
guide.

Grat s entré for institutioner og 
skoler i Syddjurs kommune.

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

Der er mulighed for at spise 
madpakker 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 
Børnenes alder 

Evt. særlige forhold, der 
skal tages hensyn til 


