
 

 
Lærervejledning FLUGTEN GENNEM NIVÅ 

Materialer 
1. Hæftet ”Flugten gennem Nivå” i A4 str.  

2. Aktivitetsfolderen ”Dilemmaer Flugten gennem Nivå” i A5 str.  

3. Bonusmateriale 1: De tyske flygtninge i Danmark efter krigen 

4. Bonusmateriale 2: Artiklen ”Passet holde kroppen og sjælen sammen” Om samfundets 

strukturer, institutioner og lovgivnings betydning for jødernes overlevelsesmuligheder i 

Danmark. 
 
Til aktivitetsturen medbringes i tillæg pen og papir til at tage noter. 

 

Forberedelse i klassen 
Læs hæftet ”Flugten gennem Nivå” . 
 
Bemærk: Nogle af siderne i hæftet er mærket ”Kildemateriale”. Dette er uddybende materiale, 

hvor det er op til den enkelte lærer at vurdere hvor meget af dette eleverne skal læse. Evt. kan 

kildematerialet læses som en del af aktivitetsturen—se tips. 

 

Aktivitetsturen i Nivå  
1. Start ved Nivaagaard Teglværks Ringovn.  Aktiviteten får dybde ved et besøg på Ringov-

nens tørreloft, hvor flygtningene gemte sig, men man kan også gå ruten uden. Bemærk 

at ruten helt konkret følger den vej flygtningene gik i 1943 fra Ringovnen hvor de gemte 

sig og ned til molen hvorfra de blev udskibet til Sverige. 

2. Del klassen op i 4 grupper og udpeg i hver gruppe: En kortlæser, en notetager og en 
tidsholder. 

3. Gennemgå ruten på kortet i Aktivitetsfolderen 

4. Introducér øvelsen med at diskutere dilemmaerne. 

5. Grupperne sendes afsted med 10 minutters mellemrum, så de ikke står oveni hinanden 

på posterne.  
6. Når alle er tilbage samler I op på gruppernes dilemmadrøftelser i plenum. 
 
Hvis Ringovnen er åben vil en ringovnsfrivillig vise  gruppen op på brænderloftet og tørreloftet 

og derefter følge dem ned i ovnen hvor gruppen kan diskutere det første dilemma, mens gruppe 

nr. 2 vises op på lofterne osv. 

 

Tips 
Der vil være lidt ventetid for alle grupper, da nogle vil vente på at komme af sted, og andre vil 
vente på at de sidste kommer tilbage til ringovnen efter endt tur. Forbered evt. en quiz eller 

brug tiden til at læse kildematerialet i hæftet ”Flugten gennem Nivå”.  

Hvem, hvad, hvor  
Målgruppe: Udskoling 
 
Antal deltagere: Én skoleklasse 
 
Fag: Historie og samfundsfag 
 
Sted: Nivå, med start fra  

Nivaagaard Teglværks Ringovn  

Teglværksvej 23, 2990 Nivå 
 
Tid: Aktivitetsforløbet ved ringovnen 
tager ca. 1½ time. 
 
Årstid: Hele året. Husk tøj efter vejret 
- aktiviteten foregår udendørs. 
 
Formål: At give eleverne mulighed for 

at følge i flygtningenes fodspor  og 

blive bekendt med den lokale historie i 

forbindelse med Jødeaktionen i 1943. 
 
Jødeaktionen indgår i Folkeskolens 
historiekanon. 
 
Uddrag af relevante trinmål: 
At eleven har viden om kanonpunktet 

og kan forklare historiske forandrin-

gers påvirkning af samfund lokalt, 
regionalt og globalt. 
 
At eleven kan udlede forklaringer på 
historiske forhold og forløb ud fra 

historiske scenarier 
 
At eleven har viden om – og kan rede-
gøre for – sammenhænge mellem 

fortidsfortolkninger, nutidsforståelser 
og fremtidsforventninger. 

 



Refleksioner i klassen – efter aktiviteten 
Hvad er en flygtning? Hvad menes med flygtningekrise? Hvad er civil ulydighed? 

 

Perspektiver: 

Bonusmateriale 1: De tyske flygtninge i Danmark efter krigen. Med uddrag fra tidens debat i avisen. (Også interessant ift. sprogbrug.) 

 
Bonusmateriale 2: Artiklen ”Passet holde kroppen og sjælen sammen” Om samfundets strukturer, institutioner og lovgivnings betydning for 
jødernes overlevelsesmuligheder i Danmark. 

 

Åbning af Ringovnen 
Ringovnens bestyrelse har besluttet at det skal være gratis for Fredensborg Kommunes skoler at få åbnet Ringovnen og få en tur rundt på 

brænderloft, tørreloft og ind i brændkammeret i forbindelse med aktivitetsforløbet ”Flugten gennem Nivå”.  

 

Det samme gælder for Fredensborg Kommunes skoler mht. en normal rundvisning i ringovnen.  

 

Åbningen skal bestilles på www.ringovn.dk hvor du også kan se mere om ringovnen. 

 

Bemærk 1: De frivillige fra ringovnen viser gerne lofterne frem i forbindelse med ”Flugten gennem Nivå”, men har ikke ansvar for  

  afviklingen af aktiviteten i øvrigt. 

 

Bemærk 2: Hvis skolen har mulighed for det, er det kærkomment hvis man medbringer en flaske vin el. til den frivillige, ulønnede   

  rundviser, der åbner og viser rundt i Ringovnen. 

http://www.ringovn.dk

