
Kære NAVN PÅ INSTITUTION 
Hermed invitation til en dag hos os for alle jeres institutioner samt praktisk information: 
 
I kommer X børn og X voksne fra X forskellige institutioner. Vi forestiller os at grupperne vil have 
en passende størrelse hvis alle 6 institutioner er én gruppe for sig. 
 
Tid og sted:  
Xdag d. XX/XX kl. XX:XX på Kattegatcentret, Færgevej 4 – 8500 Grenå 
 
Ankomststedet er igennem den store port som findes ud mod åen. Her byder vi jer velkommen 
ved ankomst. Ankommer i med busser/minibusser vil vi guide jer til gratisparkering. 
 
Tidsrummet 10.00 - 10.30 er afsat til velkomst og madpakkespisning. Efter en fælles velkomst, 
bliver i tildelt et område hvor i kan spise jeres madpakker og smide jeres tasker. Sørg ligeledes for 
at børnene er tisset af inden aktiviteterne går i gang (lige præcis) kl. 10.30. 
Dagen er programmeret til at slutte kl. 12.30. I er velkommen til at blive efter programmet, vores 
erfaring er at 1-1½ timer er rigeligt til både at nå rundt og bruge legepladsen, men i bestemmer 
selv. 
 
Program: 
Der er 6 stationer - de 5 er bemandet af Kattegatcentret. "Eventyr på egen hånd" - er netop på 
egen hånd i udstillingerne på KC. Der er selvfølgelig også tid til at børnene benytter legepladsen, 
hvis det er det der trækker. Erfaringer fra tidligere år har vist at 2 timer er rigeligt for 
børnene. Ingen kommer igennem samtlige KC bemandede stationer. 
 
Nedenstående plan er en oversigtsfordeling af aktiviteter, tidsrum og afdelingerne 
                                                                                                                                               

Aktivitet:  Sted :  10.30 - 10.50  11.00 – 11.20  11.30 – 11.50  12.00 – 12.20  

Undersøg 

silden  

Skole-

laboratoriet  

Gruppe 1  
(Antal 

børn+voksne) 

Gruppe 6 
(Antal børn + 

voksne) 

Gruppe 5 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 4 
(antal børn + 

voksne) 

Tangsalt  Under 

hvalhajen  

Gruppe 2  
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 1  
(Antal 

børn+voksne)) 

Gruppe 6 
(Antal børn + 

voksne) 

Gruppe 5 
(antal børn + 

voksne) 

Klog på 

krabben  

Lagunen/ 

rørebasin 

Gruppe 3 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 2  
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 1  
(Antal 

børn+voksne) 

Gruppe 6 
(Antal børn + 

voksne) 

Alle er gode 

til noget!  

Trappe ved 

indgang  

Gruppe 4 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 3 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 2  
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 1  
(Antal 

børn+voksne) 

Eventyr på 

egen hånd  

Udstillingen   Gruppe 5 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 4 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 3 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 2  
(antal børn + 

voksne) 

Makrel i 

tomat 

Legepladsen 

(udenfor) 

Gruppe 6 
(Antal børn + 

voksne) 

Gruppe 5 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 4 
(antal børn + 

voksne) 

Gruppe 3 
(antal børn + 

voksne) 

 

 



Pris: 
Storbørnsdag inkl. 4 aktiviteter og fri entre til centret koster 65 kr. pr. barn/voksen. Herefter 
koster det 1000 kr. pr. ekstra aktivitet. Transport til Kattegatcentret skal i selv sørge for. 

Gruppe inddeling:  
I laver grupperne hjemmefra, og vores anbefaling er at en gruppestørrelse på omkring 12-15 børn 
og 2 voksne giver det bedste udbytte for børnene.  

Nedenfor er en liste som kan være en hjælp for jer i planlægningen. Brug den hvis i har lyst 

 

Gruppe 1: Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4:  Gruppe 5: Gruppe 6: 

Navn på barn..      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

VOKSNE: VOKSNE: VOKSNE: VOKSNE: VOKSNE: VOKSNE: 

 

Vi glæder os til at se jer og jeres børn til en sjov, spændende og lærerrig dag  

Skumsprøjt og havhilsner fra Kattegatcentret 


