
 

 
Indhold i temakasse 

 

 Eik og kronhjorten 
 
Et aktivitetseventyr, baseret på livet ved bopladser-

ne langs Nivå-fjorden i Stenalderen - ertebølletiden.  

Aktiviteten foregår ved at man skiftevis læser histo-

rien og gennemfører de forskellige lege og dyste, 

efter en kronologisk rute i skoven. 

Målgruppe: 

Indskoling Mellemtrin 

 

Sted:  

Skovbasen/bålhytten 

i Dageløkke Skov 

 Skovens smådyr 
 
Gennem undersøgelser og leg, lærer eleverne dyre-

nes navne og udseende at kende, og bliver bekendte 

med levevilkårene til nogle af de smådyr man typisk 

finder i skoven. 

Målgruppe: 

Indskoling 

 

Sted:  

Skovbasen/bålhytten 

i Dageløkke Skov 

 Kom med ud og leg 
 
10 udvalgte lege og dyste som inspirerer til bevæ-

gelse. Aktiviteterne er valgt fordi de er sjove, de er 

udstyrslette, de er nemme at organisere, de kan be-

nyttes af skoleklasser på alle trin og der kræves ikke 

særlige forudsætninger for at kunne deltage.  

Målgruppe: 

Alle klassetrin 

 

Sted:  

Skovbasen/bålhytten 

i Dageløkke Skov 

 Træerne i Dageløkke Skov 
 
Gennem en række aktiviteter hvor eleverne selv ind-

samler, undersøger, bestemmer og formidler deres 

viden om træerne og træernes egenskaber, lærer 

eleverne de træarter at kende, der findes i den loka-

le skov.  

Målgruppe: 

Mellemtrin 

 

Sted:  

Skovbasen/bålhytten 

i Dageløkke Skov 

 Matematik i Dageløkke Skov 
 
Geometri og målinger. Matematik i anvendelse - 

konkretisere størrelser på afstande, højder, arealer 

og masse. Metode: Eleverne indsamler selv data og 

afprøver matematisk teori i praksis.  

Målgruppe: 

Udskoling 

 

Sted:  

Skovbasen/bålhytten 

i Dageløkke Skov 

 Johann og Slettenfiskerne 
 
Et aktivitetseventyr, baseret på en konkret historisk 

hændelse, og giver et spændende indblik i Nivås 

teglværkshistorie. Aktiviteten foregår ved at man 

skiftevis læser historien og gennemfører de forskelli-

ge lege og dyste, efter en kronologisk rute i havnen. 

Målgruppe: 

Indskoling Mellemtrin 

 

Sted:  

Nivå Havn og Strand-

park 

 Flugten gennem Nivå 
 
Aktionen mod de danske jøder i 1943 og flugten til 

Sverige, med udgangspunkt i den konkrete historie 

der udspillede sig i og omkring Ringovnen i Nivå og i 

Fredensborg Kommune. Følg den autentiske rute og 

drøft dilemmaerne på baggrund af historien i hæftet.  

Målgruppe: 

Udskoling 

 

Sted:  

Nivå teglværks  

Ringovn 


