
Velkommen til Danmarks Forsorgsmuseum 
Vi er rigtig glade for, at I har valgt at bruge Danmarks Forsorgsmuseum i jeres 
undervisning. Vi håber, at det bliver en spændende, tankevækkende og ikke 
mindst lærerig dag.  

For at I som lærere, elever og resten af stedets gæster kan få en god 
oplevelse, vil vi fra museets side fortælle jer, hvad vi forventer af jer. Der skal 
nemlig være plads til både skoleklasser, pensionister, studerende og turister 
på samme tid. 

Tasker og overtøj  
Placeres enten i garderoben i Museumsbutikken, hvor der også er mulighed 
for at låse sine ejendele inde i et skab, eller i Klistersalen. Spørg 
museumsværten i butikken, hvad der passer bedst. Tag dine værdigenstande 
i lommen, hvis du ikke har låst din taske inde i et af garderobeskabene. 

Færden på museet  
Man skal gå rundt både ude og inde, så er der ingen, der falder eller støder 
sammen. Gør plads for hinanden og andre gæster på gange og trapper. Tal 
almindeligt sammen, så kan alle høre.  

Se og røre  
Man må gerne røre forsigtigt ved museets udstillede ting. Museets genstande 
er unikke og kan ikke erstattes, så tænk jer godt om, inden I tager fat i noget. 

Mobiltelefoner og kameraer  
I må gerne tage billeder på museet. Husk at aftale med jeres lærer, om I må 
tage billeder af hinanden. 

Pause og madpakker  
Har jeres lærer aftalt det med museumsværten, kan I spise jeres mad ude i 
gården, i cafeen eller inde i Klistersalen. Husk at smide papir osv. i 
skraldespandene og efterlad borde, bænke og stole lige så pænt, som de var, 
da I kom. 

Toiletter 
Der er toiletter tre steder: Et i Museumsbutikken, et lige ved indgangen til 
arbejdsafdelingen og et i forsørgelsesafdelingen (ved siden af symaskinen). 

Butikken  
Hvis jeres lærer har aftalt det med museumsværten i butikken, er I velkomne 
til at handle. Brug øjnene og rør kun ved det, I vil købe. 

iPads  
Museet har 12 iPads, som lånes ud til besøgende, også skoler. Hvis I skal låne 
museets iPads, skal I passe godt på dem, så de næste elever også kan bruge 
dem. 

Er der omvisning for andre gæster, skal I som elever gøre plads for gruppen. I 
skal vente på, at der bliver ledigt i det rum, I gerne vil se og bruge. 

Haven 
I er velkomne til at gå en tur om i Fattiggårdens have. Husk at 
gå på stierne mellem bedene med grøntsager og frugtbuske. 

Er du som lærer i tvivl om noget, så spørg gerne en af 
museets ansatte. 

I er nu klar til en tur på Fattiggården.  

God fornøjelse. 
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