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”Hvis du skal bygge et skib,
skal du ikke kalde folk sammen
for at tilvejebringe tømmer
eller til at tilvirke redskaber.
Du skal ikke uddelegere opgaver
til dem eller fordele arbejdet.
Men du skal vække
deres længsel…” – Antoine de Saint-Exupéry

LÆRERVEJLEDNING

Uddannelse 		
7.- 8./9. klasse
Sted 		
Havn
Varighed 		
5 skoledage + forberedelse og opfølgning på skolen
Klokkeslæt		
Kl. 8.30 til kl. 14.00
Deltagerantal 		
1 skoleklasse og lærere
Fag		
Håndværk og design/Praksisfagligt valgfag
Undervisere		 Bådebyggere + hjælpere
Pris 		
Gratis

Undervisningsforløb
Undervisningsforløbet bidrager til følgende kompetenceområder og
færdigheds - og vidensmål fra grundskolens Fælles Mål:

Håndværk og design - valgfag
7.-8./9. klasse Håndværk - forarbejdning

Der venter eleverne et praksisfagligt undervisningsforløb,
der vækker glæde og interesse for håndværk. I fem dage
skal eleverne være lærlinge hos en rigtig bådebygger og
være en del af en autentisk bådebyggerproces. Forløbet
sluttes af med en søsætning, hvor eleverne afprøver deres
selvbyggede både.

Læringsmål:
		
		

Intro til Håndværk på havnen

Teknikker

Håndværk på havnen er et undervisningsmiljø, der
består af 4 forskellige værksteder. Undervisningsmiljøet
er fleksibelt og kan flyttes til en hvilken som helst havn i
Danmark, hvor der er fascinerende mange havne. Havnene
minder os om søfartens enorme betydning for danskerne og
Danmarkshistorien.

Formål
- Eleverne oplever en autentisk bådebyggerproces sammen
med en rigtig bådebygger
- Eleverne får styrket sine håndværksmæssige kompetencer
i forskellige værksteder med rigtigt værktøj og materialer
- Eleverne oplever et læringsmiljø, der fremmer kreativitet,
innovation og entreprenørskab
- Eleverne oplever et fælles klasseprojekt, der styrker 		
sammenhold og fællesskab
- Eleverne får styrket deres uddannelsesparathed
- Eleverne får kendskab til håndværkerfaget og viden om
håndværkeruddannelserne

Eleven lærer at anvende professionelle værktøjer,
redskaber og maskiner sikkerhedsmæssigt forsvarligt
i forbindelse med bådebygning

Håndværktøj og redskaber
Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		

Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		

Eleven kan beherske håndværktøj og redskaber efter
hensigt
Eleven har viden om værktøjs og redskabers 		
anvendelsesmuligheder

Eleven kan beherske specialiserede teknikker efter
hensigt
Eleven har viden om specialiserede teknikkers 		
anvendelsesmuligheder

Arbejdsformer
Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		

Eleven kan selvstændigt disponere 			
håndværksprocesser
Eleven har viden om håndværksmæssige 		
arbejdsprocesser

Maskiner
Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		

Eleven kan selvstændigt anvende tilladte maskiner
efter hensigt
Eleven har viden om tilladte maskiners anmeldelse
efter hensigt

Sikkerhed
Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		
		

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner
sikkerhedsmæssigt forsvarligt
Eleven har viden om sikkerhedsforanstaltninger og
risikomomenter ved brug af værktøjer, redskaber og
maskiner

7.-8./9. klasse Håndværk – Materialer

Forløbet
Eleverne bliver inddraget i en rigtig bådebyggerproces
fra idé til færdigt produkt. Eleverne får ejerskab over
egen byggeproces og vil komme til at stå med rigtigt
værktøj og materialer i hænderne i tæt samarbejde med
en professionel bådebygger. Eleverne vil opleve, hvordan
en bådebyggerproces kræver erfaring med forskellige
håndværksfag, og derfor arbejder eleverne i 4 forskellige
værksteder. Eleverne bliver håndværkere for en uge og
får deres eget personlige håndværkerkit med kedeldragt,
sikkerhedssko og vadsæk til låns.

Læringsmål:
		

Materialeforarbejdning
Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		

Eleven kan selvstændigt gennemforarbejde materialer
til produkter
Eleven har viden om vurderingskriterier for kvaliteten
af materialeforarbejdning

7.-8./9. klasse Design
Læringsmål:
		

Eleven lærer om form, funktion og æstetik og deres
betydning i en bådebyggerproces

Produktrealisering
Færdighedsmål:
		
Vidensmål:
		

HÅNDVÆRK PÅ HAVNEN side 2

Eleven lærer at forarbejde mangeartede materialer og
får indsigt i deres kvaliteter i en båd

Eleven kan fremstille komplicerede produkter efter
ideer fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder
Eleven har viden om sammenhæng mellem form, 		
funktion og æstetik

LÆRERVEJLEDNING

FORBEREDELSE
(Påregn 45 minutter til forberedelse)

Gør eleverne klar til at få nye erfaringer!
Ved at forberede eleverne inden undervisningsforløbet skabes der
et grundlag for, at alle elever får forudsætninger for at kunne
indgå aktivt i undervisningsforløbet.
Fælles intro til forløbet
(Påregn 10 minutter til denne aktivitet)

Alle 5 dage er inddelt i faste sektioner i
samme rækkefølge:

Læreren introducerer forløbets titel og formål
Gør titlen og formål for dette
undervisningsforløb tydelige for eleverne inden
forløbet. På den måde vil eleverne være klar til
at få nye erfaringer.

- Kl. 8.30-9.00: Fælles teori

Fælles dialog om forløbets nøgleord
Fælles dialog om undervisningsforløbets
nøgleord ”Håndværk” og ”Værksted”. Hvad
tænker eleverne, når de hører de specifikke ord?
Hvad mener eleverne ud fra disse nøgleord, at
undervisningsforløbet kommer til at handle om?
Det er en god ide, hvis I undersøger ordene i et
leksikon.

- Kl. 12.00-12.30: Fælles leg

Se film til HÅNDVÆRK PÅ HAVNEN
Se filmene til forløbet Håndværk på havnen.
De kan downloades fra M/S Museets for Søfarts
hjemmeside (Link: https://mfs.dk/haandvaerk-paahavnen/). Filmene giver et godt indblik i, hvad der
venter dem i forløbet på havnen.
Læreren introducerer forløbets struktur
og arbejdsrutiner
Fortæl eleverne, at de kommer til at arbejde i
4-mandsgrupper alle 5 dage, at det er læreren,
der bestemmer gruppesammensætningen.
Men selv om eleverne arbejder i faste
grupper, er bådebyggerprocessen et fælles
klasseprojekt. Fortæl, at eleverne allerede
fra første dag kommer til at opleve, hvordan
en rigtig bådebyggerproces kræver disciplin,
arbejdsrutiner og samarbejde.
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- Kl. 9.00-11.30: Værksted
- Kl. 11.30-12.00: Madpakker

- Kl. 12.30-14.00: Værksted (OBS: Fredag er
denne sektion Søsætning)
Læreren hjælper eleverne med at huske
vigtige ting til forløbet
Læreren skriver følgende vigtige ting op på
tavlen, som eleverne skal huske til forløbet:
- Madpakke og drikkevarer (Der vil ikke være
tid til at jeres barn kan hente fastfood)
- Overtøj der passer til vejret som fx regntøj
eller en varm sweater
- Elever med langt hår skal have håret op i en
elastik af sikkerhedsmæssige årsager

LÆRERVEJLEDNING

Gruppearbejde

Skemaer til underskrivelse

(Påregn 30 minutter til denne aktivitet)
(Brug undervisningsmaterialet –
Bådebyggerens værktøj, værksteder og både)

Det er vigtigt for forløbet, at læreren får koordineret
og afleveret nedenstående skemaer til forløbets
undervisningsansvarlige senest 14 dage inden afviklingen
af undervisningsforløbet!

Lær bådebyggerens værktøj og værksteder
at kende:
Inden gruppearbejdet begynder, introducerer
læreren undervisningsmaterialet og fortæller,
hvorfor eleverne skal arbejde med netop denne
opgave. Fortæl, at undervisningsmaterialet
giver eleverne indsigt i bådebyggernes værktøj,
materialer og værksteder. Fortæl, at opgaven
er inddelt i 2 dele nemlig 1) Bådebyggerens
værktøj og 2) Bådebyggerens værksteder.

Bådebyggerlogbog
(Påregn 5 minutter til denne aktivitet)

Fælles introduktion til bådebyggerlogbogen
Læreren introducerer bådebyggerlogbogen
for hele klassen. Fortæl, at logbogen er
klassens fælles værktøj til at dokumentere
forløbet. Fortæl, at det er læreren, der udfylder
bådebyggerlogbogen under hele forløbet, men
eleverne må gerne komme med input undervejs.
Fortæl, at logbogen bruges til at støtte
undervisningen efter forløbet og senere til at
støtte eleverne til deres eksamen i Håndværk
og design.
Sådan bruger læreren bådebyggerlogbogen:
- Udfyld forsiden
- Udfyld én side pr. dag med tekst og fotos
- Efter forløbet klipses alle siderne sammen til
ét samlet hæfte
- Del bådebyggerlogbogen med eleverne
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• Elevskema:
Eleven læser og udfylder elevskemaet.
Det handler om at forberede elevernes
personlige håndværkerkit bestående af
kedeldragt og sikkerhedssko.
• Lærerskema:
Læreren læser og udfylder lærerskemaet.
Det handler om at dele klassen ind i
4-mandsgrupper.
• Skoleskema:
Skolelederen læser og underskriver
skolekontrakten.
Det handler om sikkerhedsansvar ifm. håndværk
og sejlads.
• Forældreskema:
Forældrene læser og underskriver
forældrekontrakten.
Det handler om forældrenes accept af sejladsen.

LÆRERVEJLEDNING

OPFØLGNING
(Påregn 45 minutter til opfølgning)

Brug de nye erfaringer i klasselokalet!
Ved at inddrage de nye erfaringer, som eleverne har fået
i undervisningsforløbet i klasselokalet, er der skabt forudsætning for,
at elevernes læringsudbytte bliver tilpasset skolens Fælles Mål
og den øvrige progression i undervisningen.
Fælles opfølgning af forløbet

Bådebyggerlogbog

(Påregn 10 minutter til denne aktivitet)

(Påregn 10 minutter til denne aktivitet)

• Fælles evaluering af elevernes forventning
inden forløbet
Diskuter elevernes forventning til oplevelsen
med læreren som ordstyrer. Var forløbet, som
eleverne forventede det? Var der noget, som
overraskede? Hvordan? Hvorfor?

Fælles gennemgang af bådebyggerlogbogen
Uddel ét eksemplar af den udfyldte
bådebyggerlogbog til alle eleverne. Gennemgå
alle siderne i logbogen i fællesskab med
læreren som ordstyrer. Lad eleverne spørge
eller komme med kommentarer, mens I kigger
på siderne. Fortæl eleverne, at de kan bruge
bådebyggerlogbogen til eksamen i valgfaget
Håndværk og design. Læreren gemmer
bådebyggerlogbogen til eleverne og deler den
med dem igen, når eksamenstiden nærmer sig.

• Fælles evaluering af elevernes 		
læringsudbytte
Hvad kan eleverne huske, at de har lært? Hvad
ved læreren, at eleverne har lært? Sæt gerne ord
på læring i fællesskab med hele klassen.
• Fælles perspektivering
Hvad kan den enkelte elev bruge den nye
viden og de nye erfaringer til? Er der noget fra
oplevelsen, som eleven kan genkende fra sit
eget liv? Hvad? Hvordan? Diskuter i fællesskab
og med læreren som ordstyrer, hvad eleverne
kan bruge deres nye erfaringer til – både i deres
egen hverdag og i den videre undervisning på
skolen.

HÅNDVÆRK PÅ HAVNEN side 5

LÆRERVEJLEDNING

Gruppearbejde
(Påregn 20 minutter til denne aktivitet)
(Brug det tilhørende undervisningsmateriale
Spørgsmål til de nye erfaringer)

Forløbet styrker elevernes
uddannelsesparathed

Spørgsmål til elevernes nye erfaringer
(Refleksionsspørgsmål)
Læreren introducerer undervisningsmaterialet
og inddeler klassen i 2-mandsgrupper. Fortæl,
at man i grupperne skiftes til at være oplæser
og være den, der svarer. Den, der læser op, skal
læse langsomt og tydeligt og efterfølgende
være stille, mens den anden svarer. Det er en
god idé at sætte et stopur i gang for at holde
tiden og for at holde elevernes motivation oppe.

Undervisningsministeriets kriterier
for en vurdering af elevernes
uddannelsesparathed fra 8. klasse er
markeret med kursiv:

Fælles undersøgelse af
håndværkeruddannelserne
(Påregn 5 minutter til denne aktivitet)

Fælles undersøgelse af uddannelsesguiden
Hvordan bliver man håndværker? Som
afslutning på forløbet undersøger I i
fællesskab uddannelsesmulighederne på
UddannelsesGuiden (Link: https://www.ug.dk/).
Søg særligt på de maritime håndværksfag,
men også på andre håndværksfag. Fortæl,
at eleverne har mulighed for at følge en
erhvervsuddannelse i en kort periode i et
såkaldt brobygningsforløb. Der er forskellige
muligheder for hvordan og hvornår eleverne
kan komme på et brobygningsforløb.
Den interesserede elev kan gå til skolens
studievejleder og få mere information.

Inspiration til den videre
undervisning i klasselokalet
Brug værkstedsfilmene i den videre
undervisning
Det vil være oplagt at bruge forløbets
værkstedsfilm i den videre undervisning i faget
Håndværk og design. Filmene viser i detaljer,
hvordan man bruger forskellige teknikker
som file, høvle, slibe, save osv. Filmene kan
downloades fra M/S Museet for Søfarts
hjemmeside.
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• Elevernes faglige færdigheder bliver
styrket, ved at eleverne får redskaber
og indhold, som kan bruges til
eksamen i valgfaget Håndværk og
design. Og når først en elev har fået
interesse for ét skolefag, ja så smitter
det ofte af på de andre skolefag.

• Elevernes personlige færdigheder
bliver styrket, ved at eleverne
arbejder sammen i et tæt fællesskab.
Det fordrer, at den enkelte elev er
ansvarlig, motiveret og stabil.

• Elevernes sociale færdigheder bliver
styrket, ved at eleverne bliver nødt til
at samarbejde, respektere og tolerere
hinanden for at blive færdige med
deres fælles produkt.

• Elevernes praktiske færdigheder
bliver styrket, ved at eleverne i
fem dage skal arbejde i autentiske
værksteder sammen med en
rigtig bådebygger. Eleverne vil på
den måde få arbejdskendskab til
bådebyggerhåndværksfaget, men
også til andre håndværksfag.

ELEVOPGAVE TIL FORBEREDELSE - BÅDEBYGGERENS VÆRKTØJ, VÆRKSTEDER OG BÅDE

UDKLIPNINGSARK 1
Malershoppen
Aktivitetens varighed:
Antal deltagere:
Uddannelse:
Arbejdsform:
Materialer:

30 minutter
4 elever i hver gruppe
Grundskolens 7.-8./9.-klasse
Gruppearbejde
Et klassesæt af sakse
og limstifter. Evt. tape til
at hænge elevopgaverne
op på væggen

MALERTAPE
Et materiale,
der bruges til
at afdække steder,
hvor der ikke
må males

Guide til gruppearbejdet
Start med at printe plakater og alle udklipningsark
ud i A3-format og i et antal, der passer til antal
grupper i klassen. På den måde er alle materialer
klar til de to dele af opgaven.
Del 1: Vendespil
– Lær bådebyggerens værktøj og materialer
at kende
1. Del et sæt udklipningsark ud til hver gruppe i		
klassen
2. Lad eleverne klippe billeder og tekst ud af
udklipningsarkene
3. I grupperne spreder eleverne billeder og tekst ud
på et bord med bagsiden opad
4. Opgaven for eleverne er nu at få et billede og en
tekst til at passe sammen
5. Eleverne skiftes i grupperne til at vende to kort
ad gangen
6. Idet eleven får et match, tages de to kort væk og
tælles som et stik
7. Vinderen er den elev i grupperne, der får flest 		
stik
Del 2: Plakat
– Lær bådebyggerens værksteder og både
at kende
1. Del en plakat ud til hver gruppe i klassen
2. Lad eleverne lime billederne på plakaten
3. Opgaven er nu for eleverne at kategorisere
værktøj, materialer og både til de rigtige 		
værksteder
4. Som afslutning går elever og lærer plakaterne
igennem, ved at hver gruppe fortæller om deres
plakat
OBS: Det anbefales, at I hænger plakaterne op
i klassen som inspiration til det videre arbejde i
faget Håndværk og design.

MALERBAKKE
Et værktøj, der
bruges til at
opbevare maling,
mens man maler
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MALERRULLE
Et værktøj,
der bruges til
at male på lige
overflader

MALERPENSEL
Et værktøj, der
bruges til at male
på ujævne
overflader

RØREPINDE
Et værktøj, der
bruges til at røre i
malingen, inden
man maler
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UDKLIPNINGSARK 2
Sejlloftet
Aktivitetens varighed: 30 minutter
4 elever i hver gruppe
Antal deltagere:
Grundskolens 7.-8./9.-klasse
Gruppearbejde
Uddannelse:
Et klassesæt af sakse
Arbejdsform:
og limstifter. Evt. tape til
Materialer:
at hænge elevopgaverne
op på væggen

SEJLDUG
Et materiale, der
bruges til
sejl på et sejlskib

Guide til gruppearbejdet
Start med at printe plakater og alle udklipningsark
ud i A3-format og i et antal, der passer til antal
grupper i klassen. På den måde er alle materialer
klar til de to dele af opgaven.
Del 1: Vendespil
– Lær bådebyggerens værktøj og materialer
at kende
1. Del et sæt udklipningsark ud til hver gruppe i		
klassen
2. Lad eleverne klippe billeder og tekst ud af
udklipningsarkene
3. I grupperne spreder eleverne billeder og tekst ud
på et bord med bagsiden opad
4. Opgaven for eleverne er nu at få et billede og en
tekst til at passe sammen
5. Eleverne skiftes i grupperne til at vende to kort
ad gangen
6. Idet eleven får et match, tages de to kort væk og
tælles som et stik
7. Vinderen er den elev i grupperne, der får flest 		
stik

KLIPSEMASKINE
Et værktøj der
bruges til at hæfte
et ombuk i
sejldug

Del 2: Plakat
– Lær bådebyggerens værksteder og både
at kende
1. Del en plakat ud til hver gruppe i klassen
2. Lad eleverne lime billederne på plakaten
3. Opgaven er nu for eleverne at kategorisere
værktøj, materialer og både til de rigtige 		
værksteder
4. Som afslutning går elever og lærer plakaterne
igennem, ved at hver gruppe fortæller om deres
plakat
OBS: Det anbefales, at I hænger plakaterne op
i klassen som inspiration til det videre arbejde i
faget Håndværk og design.

REB
Et materiale der
bruges til at fastgøre
både og sejl ved
hjælp af de rigtige
knuder (knob)

SEJLRINGE

SAKS
Et værktøj, der
bruges til at
klippe i stof
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Et materiale, der
bruges til at forstærke
huller i stof (fx sejl), så
det ikke går i stykker,
når man trækker
hårdt i det

ELEVOPGAVE TIL FORBEREDELSE - BÅDEBYGGERENS VÆRKTØJ, VÆRKSTEDER OG BÅDE

UDKLIPNINGSARK 3
Skrogværkstedet
Aktivitetens varighed: 30 minutter
4 elever i hver gruppe
Antal deltagere:
Grundskolens 7.-8./9.-klasse
Gruppearbejde
Uddannelse:
Et klassesæt af sakse
Arbejdsform:
og limstifter. Evt. tape til
Materialer:
at hænge elevopgaverne
op på væggen
Guide til gruppearbejdet
Start med at printe plakater og alle udklipningsark
ud i A3-format og i et antal, der passer til antal
grupper i klassen. På den måde er alle materialer
klar til de to dele af opgaven.
Del 1: Vendespil
– Lær bådebyggerens værktøj og materialer
at kende
1. Del et sæt udklipningsark ud til hver gruppe i		
klassen
2. Lad eleverne klippe billeder og tekst ud af
udklipningsarkene
3. I grupperne spreder eleverne billeder og tekst ud
på et bord med bagsiden opad
4. Opgaven for eleverne er nu at få et billede og en
tekst til at passe sammen
5. Eleverne skiftes i grupperne til at vende to kort
ad gangen
6. Idet eleven får et match, tages de to kort væk og
tælles som et stik
7. Vinderen er den elev i grupperne, der får flest 		
stik
Del 2: Plakat
– Lær bådebyggerens værksteder og både
at kende
1. Del en plakat ud til hver gruppe i klassen
2. Lad eleverne lime billederne på plakaten
3. Opgaven er nu for eleverne at kategorisere
værktøj, materialer og både til de rigtige 		
værksteder
4. Som afslutning går elever og lærer plakaterne
igennem, ved at hver gruppe fortæller om deres
plakat
OBS: Det anbefales, at I hænger plakaterne op
i klassen som inspiration til det videre arbejde i
faget Håndværk og design.

STIKSAV
Et værktøj, der
bruges til at save
buede snit og fine
detaljer

LIMKLEMME
Et værktøj, der
bruges til
at fastholde
materialer, der
skal limes
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FUKSSVANS
Et værktøj, der
bruges til
at save i træ
HØVL
Et værktøj, der
bruges til at lave
lige overflader

SKRUEMASKINE
Et værktøj, der
bruges til at skrue
materialer sammen

ELEVOPGAVE TIL FORBEREDELSE - BÅDEBYGGERENS VÆRKTØJ, VÆRKSTEDER OG BÅDE

UDKLIPNINGSARK 4
Smedjen
Aktivitetens varighed: 30 minutter
Antal deltagere:
4 elever i hver gruppe
Grundskolens 7.-8./9.-klasse
Uddannelse:
Gruppearbejde
Arbejdsform:
Et klassesæt af sakse
Materialer:
og limstifter. Evt. tape til
at hænge elevopgaverne
op på væggen

OLIEKANDE
Olien i kanden
bruges til at
dryppe på metal,
når ders bores, for
at det ikke skal
blive for varmt

Guide til gruppearbejdet
Start med at printe plakater og alle udklipningsark
ud i A3-format og i et antal, der passer til antal
grupper i klassen. På den måde er alle materialer
klar til de to dele af opgaven.
Del 1: Vendespil
– Lær bådebyggerens værktøj og materialer
at kende
1. Del et sæt udklipningsark ud til hver gruppe i		
klassen
2. Lad eleverne klippe billeder og tekst ud af
udklipningsarkene
3. I grupperne spreder eleverne billeder og tekst ud
på et bord med bagsiden opad
4. Opgaven for eleverne er nu at få et billede og en
tekst til at passe sammen
5. Eleverne skiftes i grupperne til at vende to kort
ad gangen
6. Idet eleven får et match, tages de to kort væk og
tælles som et stik
7. Vinderen er den elev i grupperne, der får flest 		
stik
Del 2: Plakat
– Lær bådebyggerens værksteder og både
at kende
1. Del en plakat ud til hver gruppe i klassen
2. Lad eleverne lime billederne på plakaten
3. Opgaven er nu for eleverne at kategorisere
værktøj, materialer og både til de rigtige 		
værksteder
4. Som afslutning går elever og lærer plakaterne
igennem, ved at hver gruppe fortæller om deres
plakat

SMEDEHAMMER
Et værktøj, der
bruges til at slå på
et andet materiale

OBS: Det anbefales, at I hænger plakaterne op
i klassen som inspiration til det videre arbejde i
faget Håndværk og design.

SVENSKNØGLE
Et værktøj, der
bruges til at
stramme eller løsne
en møtrik
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KØRNER
Et værktøj, der
bruges til at lave
mærker i metal, så
man kan styre boret
præcist, når man
borer et hul

METALFIL
Et værktøj, der
bruges til at glatte
overflader på metal

ELEVOPGAVE TIL FORBEREDELSE - BÅDEBYGGERENS VÆRKTØJ, VÆRKSTEDER OG BÅDE

UDKLIPNINGSARK 5
Både
Aktivitetens varighed: 30 minutter
4 elever i hver gruppe
Antal deltagere:
Grundskolens 7.-8./9.-klasse
Gruppearbejde
Uddannelse:
Et klassesæt af sakse
Arbejdsform:
og limstifter. Evt. tape til
Materialer:
at hænge elevopgaverne
op på væggen

SEJLJOLLE
En mindre sejlbåd,
der er egnet til
at sejle i mindre
farvande

Guide til gruppearbejdet
Start med at printe plakater og alle udklipningsark
ud i A3-format og i et antal, der passer til antal
grupper i klassen. På den måde er alle materialer
klar til de to dele af opgaven.
Del 1: Vendespil
– Lær bådebyggerens værktøj og materialer
at kende
1. Del et sæt udklipningsark ud til hver gruppe i		
klassen
2. Lad eleverne klippe billeder og tekst ud af
udklipningsarkene
3. I grupperne spreder eleverne billeder og tekst ud
på et bord med bagsiden opad
4. Opgaven for eleverne er nu at få et billede og en
tekst til at passe sammen
5. Eleverne skiftes i grupperne til at vende to kort
ad gangen
6. Idet eleven får et match, tages de to kort væk og
tælles som et stik
7. Vinderen er den elev i grupperne, der får flest 		
stik
Del 2: Plakat
– Lær bådebyggerens værksteder og både
at kende
1. Del en plakat ud til hver gruppe i klassen
2. Lad eleverne lime billederne på plakaten
3. Opgaven er nu for eleverne at kategorisere
værktøj, materialer og både til de rigtige 		
værksteder
4. Som afslutning går elever og lærer plakaterne
igennem, ved at hver gruppe fortæller om deres
plakat

KATAMARAN

FISKEKUTTER
En båd, der er
specialbygget til at
fange mange fisk

OBS: Det anbefales, at I hænger plakaterne op
i klassen som inspiration til det videre arbejde i
faget Håndværk og design.

SPEEDBÅD
En båd, der er
specialbygget til
at sejle rigtig
hurtigt
SEJLSKIB
En stor sejlbåd, der er
egnet til at sejle
på store oceaner
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En båd, der har
to skrog i stedet
for ét. De to skrog
er forbundet af
en platform til
besætningen

Malerens malershop

Sejlmagerens
sejlloft

ELEVOPGAVE TIL FORBEREDELSE

Bådebyggerens både

BÅDEBYGGERENS
VÆRKTØJ, VÆRKSTEDER
OG BÅDE

Smedens smedje

Tømrerens
skrogværksted

ELEVOPGAVE TIL OPFØLGNING

SPØRGSMÅL TIL DE
NYE ERFARINGER

Guide til gruppearbejdet :

Refleksionsspørgsmål

2.

Aktivitetens varighed:
Antal deltagere:
Uddannelse:
Arbejdsform:
Materialer:

1
2
3

20 minutter
2 elever i hver gruppe
Grundskolens 7.-8./9.-klasse
Gruppearbejde
Saks

Hvorfor tror du, der skal
forskellige håndværksfag til
for at bygge en båd? Kan en
tømrer ikke bare bygge den
selv? Begrund dit svar.

Hvordan vil du beskrive et
værksted? Hvad skal der til
for at det er et rigtigt værksted? Begrund dit svar.

Hvorfor tror du, der skal
forskellige materialer som fx
jern, træ og stof til at bygge
en båd? Hvad er fordelene
ved de forskellige materialer i
en båd? Begrund dit svar.
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1.

3.
4.
5.

Print dette ark ud i et antal, der passer til
elevgrupperne i klassen.
Klip refleksionsspørgsmålene ud og læg dem i en
bunke til hver gruppe.
I grupperne skiftes eleverne til at læse
refleksionsspørgsmålene op for hinanden.
Efter hvert refleksionsspørgsmål er det vigtigt, at
hver elev får tid til at svare.
Når alle refleksionsspørgsmålene er læst op og
besvaret, er gruppearbejdet slut.

4

Tror du, der er fordele
i at arbejde sammen i
et fællesskab om fx et
bådbyggeri? Nævn nogle
fordele ved at arbejde
sammen. Begrund dit svar.

5

Er du bedre til håndværk nu
efter forløbet? Nævn noget
håndværk, du er blevet bedre
til. Er der håndværk, du vil begynde at bruge i din hverdag?
Begrund dit svar.

6

Tror du, det er vigtigt at bruge
både hænderne og hovedet
i håndværk? Er det ikke nok
at bruge hænderne? Begrund
dit svar.

LÆRERSKEMA SIDE 1/2

Bådebyggerlogbog
Dato for
forløbet

Mandag den		

Skolens navn
Skolens adresse

Skolens
telefonnummer

Klassetrin

Klasse

Lærerens navn

(Læreren udfylder forsiden)
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til fredag den		

år

LÆRERSKEMA SIDE 2/2

Dato
Elevernes kommentarer
fra dagen
(2-5 citater)

Dagens dagbog
(3-6 linjer)

Tegn på læring
Eksempler på tegn: (5-9 linjer)
• Arbejder eleven sikkert eller har
eleven brug for hjælp?
• Bruger eleverne værktøjs- og
materialenavne?
• Hjælper eleverne hinanden?
• Går grupperne i stå i processen?
• Omsætter eleverne instrukser til
handling?
• Løser eleverne udfordringer
selvstændigt i grupperne?
• Er der fællesskabsstemning?
• Virker eleverne interesserede i
processen?
Er der teknikker, materialer, værktøj,
samarbejdsformer eller andet, der skal
arbejdes videre med hjemme på skolen?

(Læreren udfylder én side pr. dag og vedhæfter dagens foto på bagsiden)
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ELEVSKEMA SIDE 1/1

Personligt håndværkerkit
I undervisningsforløbet Håndværk på havnen får du dit eget personlige håndværkerkit med
kedeldragt, sikkerhedssko og vadsæk. Derfor skal du udfylde dette skema.
Når du har udfyldt skemaet, afleverer du skemaet til din lærer.

Dit fulde navn

Din højde

cm

Dit taljemål

cm

Din skostørrelse

cm
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LÆRERSKEMA SIDE 1/1

Inddeling af bådebyggergrupper
Sådan gør læreren:
Del klassen ind i 3-4-mandsgrupper

Bådebyggergrupper

Elevernes navne

Bådebyggergruppe 1

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

1.

3.

2.

4.

Bådebyggergruppe 2

Bådebyggergruppe 3

Bådebyggergruppe 4

Bådebyggergruppe 5

Bådebyggergruppe 6

Bådebyggergruppe 7
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SKOLEKONTRAKT SIDE 1/2

Sikkerhedsansvar
Info om skolen
Navn
Adresse
Skolens telefonnummer
Kontaktpersons navn
Kontaktpersons e-mail

Info om kulturinstitutionen
Navn
Adresse
Telefonnummer
Kontaktpersons navn
Kontaktpersons e-mail

Sikkerhedsansvar i værkstederne
I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde med værktøj og materialer, der kræver
de samme sikkerhedsinstrukser og sikkerhedshensyn som hjemme på skolen i faget
Håndværk og design. Sikkerhedsansvaret mellem kulturinstitution og skole er
følgende:
Kulturinstitutionens ansvar: Kulturinstitutionen er ansvarlig for, at eleverne bliver oplært i at
anvende værktøjer og maskiner sikkerhedsmæssig forsvarligt samt at de lærer, hvordan man bruger
godkendt sikkerhedsudstyr som fx sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og handsker.
Skolens ansvar: Skolen er ansvarlig for, at der tages de samme hensyn og foranstaltninger som
hjemme på skolen i faget Håndværk og design. Eleverne dækkes af forældrenes ansvars- og
ulykkesforsikring i tilfælde af fysiske og materielle skader.
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SKOLEKONTRAKT SIDE 2 /2

Sikkerhedsansvar til søs
I undervisningsforløbet skal eleverne sejle i deres egen selvbyggede båd på vandet,
hvilket kræver særlige sikkerhedsinstrukser og sikkerhedshensyn.
Kulturinstitutionens ansvar: Kulturinstitutionen er ansvarlig for, at undervisningen lever op til
Søfartsstyrelsens gældende regler (Ifølge bekendtgørelsen BEK nr. 233 af 05/03/2015). Kort
opridset er Søfartsstyrelsens regler for mindre fartøjer:
•

Kulturinstitutionen udarbejder en skriftlig sikkerhedsinstruks.

•

Kulturinstitutionen sørger for, at elevernes selvbyggede både ikke kommer over
et dimensional på 20 (Længde x bredde).

•

Kulturinstitutionen sørger for, at alle eleverne får godkendte redningsveste på.

•

Kulturinstitutionen sørger for, at der er mindst én person med godkendt sejladserfaring
under hele sejladsforløbet.

•

Kulturinstitutionen sørger for, at der max kommer 6 elever på vandet ad gangen, indenfor et 		
afgrænset område.

Skolens ansvar: Skolen er ansvarlig for, at der eventuelt bliver taget yderligere
sikkerhedsforanstaltninger end dem Søfartsstyrelsen anbefaler. Det kunne fx være der ifølge skolens
regler skal være en person med et livreddercertifikat til stede under sejladsforløbet. Forældrene er
velkomne til at være med, når eleverne søsætter og afprøver deres selvbyggede katamaraner. Det
foregår om fredagen kl. 12.30-14.00 på havnen.

Oversigt over værktøj og materialer i værkstederne
Værktøj: Hobbykniv, stiksavklinger, stiksav, skruemaskiner, bitsholder, bits, blokhøvle, stållinealer,
stødvinkler, kørner, ridsespidser, bor, forsænkerbor, hammer, file, boremaskiner, maskinskruestikker,
søjleboremaskine, bukkemaskiner, skruestik, svensknøgler, hæftepistoler, tvinger, sandpapir,
slibekork, malerpensler, rørepinde, blandekopper, klemmer, fugepistol, spartler, malerruller,
malerbakker, varmeblæser, målebånd, oliekander, hugpibe, stempelsæt.
Materialer: Papirruller, malertape, afdækningsplastik, malerposer, håndklædepapir, tovværk, sejldug,
stål, krydsfiner, trampolindug, fyrretræ, sejlringe.
Kemikalier: Maling, lim, olie, fugelim, bigwipes.
Udstyr: Sikkerhedsbriller, høreværn, handsker, kedeldragter, sikkerhedssko, vadsække, redningsveste,
redningsbåd + årer. 		
			

Parterne er indforståede med kontraktens vilkår
og ansvarsfordeling
Dato og underskrift (kulturinstitution)

Dato og underskrift (skole)
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FORÆLDREKONTRAKT SIDE 1/2

Sejlads i selvbyggede både
Elevens fulde navn

Forældres fulde navne

Forældres telefonnumre

Har eleven nogen form for sygdom,
fx diabetes, astma, epilepsi eller lignende,
som kan give problemer på sejladsen?
Hvis ja – hvilken? Nærmere beskrivelse

Kan eleven svømme?

Undertegnede giver herved tilladelse til at ovenstående elev må deltage
i sejladsaktiviteten, samt at ovenstående oplysninger er korrekte.
Det understreges, at alle Søfartsstyrelsens sikkerhedsregler i forbindelse med sejladsen overholdes.

Dato og forældreunderskrift
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FORÆLDREKONTRAKT SIDE 2/2

Praktisk information til forældre
Deltag i elevernes søsætningsdag
Forældre er meget velkomne til at deltage
i søsætningsdagen, som er en stor dag for
eleverne. Det foregår fredag kl. 12.30-14.00.
Det anbefales, at I sammen i forældregruppen
aftaler og koordinerer kage og frugt til
eleverne, for på den måde at sætte fokus
på klassens fællesskab og afslutning på et
5-dages undervisningsforløb.
Forsikringsvilkår
I undervisningsforløbet Håndværk på havnen
gælder der de samme forsikringsvilkår som på
skolen i tilfælde at både fysiske og materielle
skader. Typisk vil det være forældrenes
ansvar- og ulykkesforsikring, der dækker
barnet, i tilfælde af både fysiske og materielle
skader. Snak med læreren, hvis I er i tvivl om
skolens forsikringsvilkår.
Sikkerhed til søs
Det er kulturinstitutionen, der er ansvarlig
for, at undervisningsforløbet lever op til
Søfartsstyrelsens gældende regler (Ifølge
bekendtgørelsen BEK nr. 233 af 05/03/2015).
Kort opridset er Søfartsstyrelsens regler for
mindre fartøjer:
• Kulturinstitutionen udarbejder en
skriftlig sikkerhedsinstruks.
• Kulturinstitutionen sørger for, at 		
elevernes selvbyggede både ikke kommer
over et dimensional på 20 (Længde x
bredde).
• Kulturinstitutionen sørger for, at alle 		
eleverne får godkendte redningsveste 		
på.
• Kulturinstitutionen sørger for, at 		
der er mindst én person med godkendt
sejladserfaring under hele sejladsforløbet.
• Kulturinstitutionen sørger for, at der 		
max kommer 6 elever på vandet ad 		
gangen, indenfor et afgrænset område.
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Skolen er ansvarlig for, at der eventuelt bliver
taget yderligere sikkerhedsforanstaltninger
end dem Søfartsstyrelsen anbefaler. Det
kunne fx være der ifølge skolens regler skal
være en person med et livreddercertifikat
til stede under sejladsforløbet. Snak med
læreren, hvis I vil vide mere om skolens
øvrige regler.
Hjælp jeres barn med at huske
vigtige ting til forløbet:
• Madpakke og drikkevarer (Der vil ikke 		
være tid til at jeres barn kan hente 		
fastfood)
• Overtøj der passer til vejret som fx		
regntøj og en varm sweater
• Hvis jeres barn har langt hår, skal det 		
under hele forløbet være sat op i en 		
elastik af sikkerhedsmæssige årsager.

