
IDEER TIL UNDERVISNINGEN 
 

Læs bogen og brug den: 
 

- Tag ud og se, hvor Farum skole lå på Kålundsvej nr. 21. Bygningen er i dag privat bolig.  
 

- Forestil Jer, hvordan stedet og børnene så ud for 130 år siden. 
 

- Tal med jeres forældre, bedsteforældre og oldeforældre om hvordan det var at gå i skole, da de var 
børn. 

 
- Tal om hvorfor det er vigtigt at gå i skole: 

 Hvad ville der ske hvis man ikke gik i skole? 
 

- I mange andre lande er der stadig børn der skal arbejde hver dag. Find information på internettet 
og tal om hvad der kan ske, når børn arbejder ligeså meget som voksne. 

 
- Tal om hvilke pligter I har derhjemme: 

 Skal I vaske op? 

 Skal I dække bord? 

 Skal I passe jeres mindre søskende? 
 

- Prøv at regne ud om der ville være plads til 50 elever i jeres klasseværelse. 
 

- Prøv at lære nogle vers af salmen I østen stiger solen op - udenad. 
 
- Skriv jeres livshistorier ned. 

 
- Forestil jer, at I går i skole i gamle dage: 

 Hver gang I skal svare på et af lærerens spørgsmål, skal I rejse Jer op og stille Jer ved siden 
af jeres bord. 

 Kald jeres lærer Hr. eller Fru eller Frøken. 
 

- Skriv jeres egen skolehistorie ned: 

 Hvordan ser skolen og jeres klasseværelse ud? 

 Hvor mange elever er I? 

 Hvad laver I i timerne? 

 Hvordan er jeres lærer? 
 

- Skriv jeres navn med skønskrift. 
 

- Find gamle lege på internettet og leg dem i idrætstimerne eller i skolegården. 
 

- Besøg Mosegaarden i Værløse og se hvordan et klasseværelse så ud i gamle dage. 
 
På Furesø Museers hjemmeside (www.furesoemuseer.dk) kan der hentes arbejdsark, billeder, uddrag af 
Anders’ livshistorie etc. 
 


