
Haderslev Dyrehospital.  

Overblik 
Til læreren 

Eleven 
 

Beskrivelse 

Indhold 
Læs fagbøger og udarbejd små 
fagtekster om kæledyr. 
Besøg et dyrehospital.  

Hvad skal jeg? 
 

Du skal  
- arbejde med et forløb om kæledyr 

 
 

Meningen 
At få kendskab til hvordan vi 
behandler dyr 
hensigtsmæssigt, samt viden 
om hvori 
veterinærsygeplejerskers og 
dyrlægers arbejde består.  

Hvorfor skal jeg? 
 

Fordi du skal 
 

- have viden om hvad det indebærer at 
have ansvar for et dyr 

- have kendskab til hvad dyrlæger og 
veterinærsygeplejersker arbejder med 

Metoden 
Inden besøget på Haderslev 
Dyrehospital arbejdes med 
læsning af små fagbøger om 
kæledyr.  
Efterfølgende vælger eleverne 
et kæledyr, skriver en lille tekst 
om dyret og indsætter et billede 
af dyret fra internettet eller evt. 
af eget kæledyr.  
  

Hvordan skal jeg? 
 

 
- Du skal læse små fagbøger, hvor du 

får viden om forskellige kæledyr 
- Du skal besøge et dyrehospital 
- Du skal skrive en lille tekst om et dyr 

på en computer og indsætte et billede 
af dyret  

Placeringen 
Alt efter hvilket/hvilke forløb: 
 
På skolen.  
På Haderslev Dyrehospital 
Moltrupvej 49A 
6100 Haderslev 

Hvor skal jeg? 
 

- På skolen 
- På Haderslev Dyrehospital  

Tidspunkt 
Muligt året rundt.  

Hvornår skal jeg? 
 

- Du kan arbejde med emnet hele året.  

Tidshorisonten 
Varieret alt efter forløbet og det 
ønskede indhold. 

Hvor længe skal jeg? 
 

- Du skal bruge nogle lektioner i dansk 
og natur/teknologi til at arbejde med 
emnet inden og efter du besøger 
Haderslev Dyrehospital.  



Involverede 
Lærer/pædagog, elever,  
Haderslev Dyrehospital 
Forløbet udbydes til 1.-3. 
klasse. 
 
www.haderslev-dyrehospital.dk 
Tlf: 74 52 23 53 
Emaill: 
klinik@haderslevdyrehospital.dk 

Hvem skal jeg med? 
 

- din lærer/pædagog 
- eventuelt en læse-/skrivemakker 
- en person fra Haderslev Dyrehospital  

Mængde 
Et efterfølgende elevprodukt 
bestående af en tekst og et 
billede skrevet og kopieret ind i 
google docs.  

Hvor meget skal jeg 
mere? 
 

- Når du er færdig med at læse en 
fagbog og har besøgt Dyrehospitalet, 
skal du skrive en tekst om et kæledyr 
på computer/chromebook -  og 
indsætte et billede af det kæledyr, du 
har valgt at skrive om.  

Evaluering 
I kan efterfølgende evaluere 
forløbet ud fra færdigheds- og 
vidensmålene efter 2. klasse 
indenfor eksempelvis 
natur-teknologi: 
Organismer; Eleven har viden 
om dyr, planter og svampe. 
Eller faget dansk: 
Eleven har viden om 
fortællende og informerende 
teksters struktur. 
Eleven kan udarbejde enkle 
tekster med billeder og skrift.  
 

Hvad skal jeg 
bagefter? 
 

- Du skal vise frem eller fortælle hvad du 
har skrevet - og du skal forsøge at 
beskrive hvad du har fået af ny viden 
om emnet kæledyr..  

- I kan sætte jeres skrevne tekster 
sammen til en lille “klassens fagbog” 
om kæledyr.  

- Aflever/indsend gerne en ekstra kopi 
af jeres producerede “fagbog” til 
Dyrehospitalet.  

 

 

http://www.haderslev-dyrehospital.dk/





