
Det gode børneliv i Thy  
 
Vil I være med til at fortælle om det gode liv i Thy? 
 
Hvad handler det om? 
Den nye fortælling for Thy er sat i gang. Den hedder 'Thy til livet', og den handler om, at vi skal 
være bedst til livet her i Thy. Bedst til hverdagen og de ingredienser, der er et godt familieliv, ar-
bejdsliv, børneliv og så meget mere. Vi skal stille det gode spørgsmål: Hvad er det gode liv i Thy? 
Og vi skal lytte. 
 
Hvad ønsker vi?  
At give børn fra 1.-6. klasse mulighed for at fortælle om det, der gør det særligt godt for dem at bo 
her i Thy, og om det der betyder noget i deres hverdag.  
Derfor er vi interesserede i udsagn og tegninger fra børnenes perspektiv. 
 
Vi forestiller os, at I kan bruge 1-2 lektioner på samtale og tegninger, alt efter hvor meget tid I har 
til rådighed.  
Vi forestiller os, at I kan bidrage med følgende:  

- Samtale på klassen om det gode børneliv i Thy 
- Eleverne tegner tegninger til udstilling 
- Læreren noterer pointer og udsagn fra samtalen og deler med os.  

 
Hvad skal det bruges til?  
Børnenes tegninger og udsagn skal bruges til at give en forståelse for, hvad det gode børneliv i Thy 
er. Udvalgte tegninger udstilles på Biblioteket, deles på sociale medier og hænges op på gangene 
på skolerne rundt om i Thy.  
 
Hvornår? 
Tegninger skal afleveres i Plantagehuset, på biblioteket i Hanstholm, Hurup, Thisted eller i bogbus-
sen, senest fredag den 25. juni - Så udvalgte tegninger kan udstilles på Biblioteket eller i Plantage-
huset i sommerferien.  
Lærerens noter fra samtalen sendes til mmni@thisted.dk senest fredag den 25. juni. 
 
Hvilke krav er der til tegningen? 
Tegningen skal være i liggende/horisontal A3 format, og på hvidt karton/tykt papir. 
 
Til tegningen vil vi gerne have følgende information på bagsiden, i følgende opstilling:  
Elevens navn og klasse 
Skolens navn 
Beskrivelse/titel på tegning, samt eventuelt sted i Thy 
 
Hvordan? 
I bestemmer selv, hvordan I vil arbejde med tegningerne og samtalen på klassen. For at gøre det 
nemt for jer, har vi lavet et forslag til, hvordan I kan arbejde med det. I kan udvælge det, der giver 
mening i forhold til jeres klasse/klassetrin: 
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Forslag til arbejdet med ”Det gode børneliv i Thy” 

Intro: 
Fortæl eleverne, hvad opgaven handler om: at ”de voksne” gerne vil vide, hvad der gør livet særlig godt for 
børn i Thy så vi kan forsøge at skabe det for alle børn her hvor vi bor og lever. Og at det eleverne snakker 
om i klassen og tegningerne bliver brugt til at fortælle og forstå, hvad der er vigtigt i børnenes hverdag.  

Brainstorm og samtale:  
Snak i plenum om det gode børneliv i Thy – læreren laver en brainstorm/mindmap på tavlen og skriver vig-
tige ord og pointer ned. 
I kan evt. tage afsæt i nogle af følgende spørgsmål:  

- Hvad er et godt liv?/hvad gør et liv godt? (begreber) 
- Hvad er et godt liv for dig?/Hvad gør dig glad? (Er det bestemte mennesker, steder, oplevelser, en 

særlig følelse, noget de laver i deres fritid, skole, til fritidsaktiviteter eller noget helt andet?) 
- Hvad kan du live at lave (når du har fri)?  
- Hvem kan du lide at være sammen med? Hvorfor? Og hvad laver I sammen? 
- Hvad er Thy? (Find evt. på google maps)  
- Kender du nogle steder i Thy, som man kan besøge? (I naturen eller i en by?) 
- Har du selv besøgt nogle steder, som var sjove eller spændende? (eks. Biblioteket, skov, strand, 

gågade, byer i Thy mm.) 
- Er du glad for at bo i Thy? Hvorfor? 

 
Lærerens opgave:  
Med udgangspunkt i samtalen på klassen og brainstorm på tavlen, noterer læreren vigtige pointer, reflek-
sioner eller udsagn fra eleverne.   
 

Tegninger:  
Eleverne skal til sidst lave en tegning, der viser, hvad der gør det godt for dem at bo i Thy, og hvad der be-
tyder noget i deres hverdag.  
 
Lad evt. eleverne tale sammen med deres sidemakker om, hvad de kan tegne - gerne med inspiration fra 
samtalen på klassen - inden de går i gang. Eller lad et par elever komme med forslag i plenum.  
(Eleverne kan eks. Tegne en oplevelse, de har haft med familien – spist is i Vorupør, besøgt nationalparken 
mm. Eller noget fra deres hverdagsliv – fodboldtræning, leg med venner mm. Der er ikke noget rigtigt eller 
forkert).  
 

 
 
 
 


