
fugle i det fri 
fakta og fantasi 

For 0. til 5. klasse  
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FUGLE I DET FRI - FAKTA OG FANTASI 
Carl-Henning Pedersen er over hele verden kendt for sine farverige og fantasifulde billeder. I de mere 

end 70 år, hvor Carl-Henning Pedersen skabte tusindvis af legendariske kunstværker, holdt han sig i høj 

grad til de samme motiver. Allermest kendt er han for sine fugle. Det er ikke fugle, som vi kender dem 

fra naturen, men i stedet fugle fyldt med fantasi, der fortæller om hans frie kunst fyldt med spontanitet 

og uden regler. 

Tag dine elever med på en tur i området omkring Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts museum, hvor de 

igennem leg, kreative eksperimenter og levende fortællinger møder både fugle fra virkelighedens og fan-

tasiens verden samt ikke mindst den verdensberømte CoBrA-kunster Carl-Henning Pedersen. Tilbage på 

skolen kan I arbejde videre med virkelighedens fugle ved at skrive blogindlæg eller lave små bøger om fug-

le fra den danske natur. I kan også skrive små historier om jeres fantasifugle eller eksperimentere med at 

lave fantasifugle med andre materialer og teknikker, end dem I oplever ved museet.  

 

09.30 - 09.45    Velkomst         

09.45 – 10.45   Hold 1: Fortællinger og kreative eksperimenter med en lærer og en kunstformidler 

        Hold 2: Fuglejagt og tip en 13’er om danske fugle i De Geometriske Haver med en lærer   

10.45 - 11.15   Pause i det fri  

11.15 - 12.15   Hold 2: Fortællinger og kreative eksperimenter med en lærer og en kunstformidler 

        Hold 1: Fuglejagt og tip en 13’er i De Geometriske Haver med en lærer  

12.15 - 13.00   Fuglebingo i det grønne område omkring museet 

13.00        Tak for i dag!  

 

Målgruppe: 0. til 5. klasse (aktiviteterne tilpasses det enkelte klassetrin) 

 

Mål - Med forløbet ønsker museet … 

• At eleverne stifter bekendtskab med og bliver nysgerrige på Carl-Henning Pedersens liv og kunst  

samt fugle fra den danske natur 

• At eleverne bruger deres fantasi til at undersøge Carl-Henning Pedersens kunst  

• At eleverne eksperimenterer med at skabe egne værker  

• At eleverne og lærerne får en god oplevelse med kunsten og naturen 

 

 



DET PRAKTISKE ... 
Hvert hold må maks. bestå af 15 elever (altså maks. 30 elever pr. booking) 

Det forventes, der deltager min. en engageret lærer pr. hold 

Eleverne skal medbringe deres penalhuse 

 

Alle aktiviteter foregår udendørs! 

 

Hygiejne 

Der er adgang til toiletter og fire håndvaske i Angligården 

Alle udleverede materialer er rengjorte og sprittet af  

Transport 

For skoler i Herning Kommune, der ikke har mulighed for at gå eller cykle til museet,  

kan kommunens Kulturbus bookes gratis igennem Aase Andersen, Kultur og Fritid, bekaa@herning.dk  

Skoler uden for Herning Kommune er selv ansvarlige for transport 

Booking 

Skoler i Herning Kommune: Aase Andersen, Kultur og Fritid, bekaa@herning.dk  

Skoler uden for Herning Kommune: Helle Forbech Hvergel, CHPEA Museum, chphc@herning.dk 

Pris 

Gratis for skoler i Herning Kommune 

500 kr. pr. hold for skoler uden for Herning Kommune  

 

Kontakt 

Formidlingsinspektør Helle Forbech Hvergel 

chphc@herning.dk  - 20701772  
 

 

 

 

 

 

 


