
    
 

Nyhedsbrevet har særligt fokus på de gratis tilbud til skoler og daginstitutioner i skoleåret 2020-2021 

samt tilbud fra kulturskolerne – Med venlig hilsen, Peter Musgaard (pmsa@thisted.dk) på vegne af RUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1. april kom der ændringer i administration af RUM. Peter Musgaard Sauer overtager den 

daglige administration af RUM og tovholderrollen for arbejdet med Åben Skole og Dagtilbud. Gå 

ikke glip at det nyeste nye ved at følge RUM på Facebook (https://www.facebook.com/RUMThi-

sted/). Nyhederne kan også findes i RUM’s nyhedsarkiv https://www.rum.thisted.dk/nyheder.  

 

 

 

På Børne- og Familieudvalgsmødet 13. april 

blev de kommunale daginstitutioner bevilli-

get 20 gratis forløb med Naturstyrelsen Thy 

(NST).  
 

NST kan på nuværende tidspunkt desværre 

ikke tilbyde naturvejledning til dagtilbud. 

NST vurderer, at de ikke kan imødekomme 

Covid-19 afstandskrav. NST regner med at 

vende stærkt tilbage, når Covid-19 restriktio-

nerne lempes. RUM vil orientere herom, når 

forløbene kan bookes igen.  
 

Læs mere på RUM: https://www.rum.thi-

sted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy  
 

 

 

 

 

På Børne- og Familieudvalgsmødet 13. april 

blev de kommunale daginstitutioner bevilli-

get 4 gratis forløb med Aagaarden for i alt 

60 børn. Ved Aagaarden vil børnene få 

kendskab til værktøj og lære at bruge det. 

Forløbet kan afvikles på Aagaard eller i bør-

nehaven. Yderligere detaljer om udbyder 

kan findes på RUM: https://www.rum.thi-

sted.dk/udbyder/aagaard  

 

Hen over foråret har Natur- og friluftsvejled-

ningen i Thisted Kommune (fysisk beliggende i 

Doverodde) udviklet flere nye og gratis forløb 

målrettet daginstitutioner fra teambuilding 

til madlavning over bål.  
 

Læs mere på RUM: https://www.rum.thi-

sted.dk/udbyder/natur-og-friluftsvejledningen  
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På Børne- og Familieudvalgsmødet 13. april blev folkeskoler bevilliget flere gratis forløb med eks-

terne læringsmiljøer. Nogle forløb er til flere klassetrin, mens andre er til bestemt årgange. 

 

 

• ALLE 1. OG 3. KLASSER - Landbruget i børnehøjde - Dyrskuet Thy-Mors – Eleverne inviteres til 

at arbejde med livsforløb og sanseaktiviteter. Alle tilmeldte klasser modtager materialer samt 

transport til og fra Dyrskuepladsen. Landbo Thy kontakter skolerne direkte. 

 

 

 

• ALLE 4. KLASSER – En dag i jernalderen – 

Forløb på det historiske værksted i jernal-

dergården ved Heltborg Museum. Forlø-

bene kan bookes i ugerne 20-22 og 34-

36. Læs mere på RUM: 

https://www.rum.thisted.dk/grund-

skole/en-dag-i-jernalderen  

• ALLE 5. KLASSER – Efterår naturen over-

tager magten tilbydes i uge 43, hvor Lim-

fjordsteatret omdanner teaterhuset i Fre-

deriksgade 5, Thisted til en labyrintisk, in-

teraktiv teaterinstallation. Yderligere de-

taljer om udbyder kan findes på RUM: 

https://www.rum.thisted.dk/udbyder/lim-

fjordsteatret  

• 4.–6. KLASSER – 8 KLASSER I ALT – Klip 

en salme er et nyt forløb fra Skole-Kirke 

Samarbejde Thy-Mors. Forløbet for alle 

de 8 deltagende klasser vil foregå i ja-

nuar eller februar 2022. Læs mere om 

forløbet på RUM: https://www.rum.thi-

sted.dk/grundskole/klip-en-salme  
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• 0.-9. KLASSER - En dag på Kirsten Kjærs Museum – Her får eleverne mulighed for et direkte 

og uformelt møde med "en rigtig kunstner”. 3 gratis forløb i alt. Mere om forløbet kan findes 

her: https://www.rum.thisted.dk/grundskole/en-dag-p%C3%A5-kirsten-kj%C3%A6rs-museum  

• 0.-10. KLASSER – Naturvejledning – Der er bevilliget 30 gratis forløb med Naturstyrelsen Thy 

til folkeskoler. På grund af Covid-19 afstandskrav tilbydes 

. RUM orienterer, når forløbene til indskoling kan bookes igen. Læs mere her: 

https://www.rum.thisted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy  

• 0.-10. KLASSER – Naturvejledning med udgangspunkt i Nationalpark Center i Vorupør – Nati-

onalpark Thy tilbyder dette 2,5 timers forløb til at styrke lærernes og elevernes kendskab til 

Nationalparken. 7 gratis forløb i alt i foråret 2022. Yderligere detaljer om udbyder kan findes 

på RUM: https://www.rum.thisted.dk/udbyder/nationalpark-thy-klassev%C3%A6relset  

• 2.-7. KLASSER - Wax Hive Wraps – Forløb med fokus på bæredygtighed, plastikforurening og 

konsekvenser af vores smid-ud-kultur. 3 gratis forløb i alt. Læs mere på RUM: 

https://www.rum.thisted.dk/grundskole/bivoksl%C3%A6rred-helt-naturligt  

• 4.-10. KLASSER – Havplast langs vestkysten med STRANDET – Forløbet har en varighed på ca. 

4 timer, hvor eleverne får indsigt i plastik og problemerne med plast i naturen. 3 gratis forløb 

i alt. https://www.rum.thisted.dk/grundskole/havplast-langs-vestkysten 

 

Vil du styrke elevernes læselyst, kildekritik kompe-

tencer eller kendskab til biblioteket? Så tjek de 

gratis tilbud fra Biblioteket i Thy og resten af Kul-

turRummet her på RUM: https://www.rum.thi-

sted.dk/udbyder/kulturrummet  
 

  

 

• ALLE 8. KLASSER – Hanstholm under besættelsen – Dette nye forløb har fokus på fællesmål i 

historie med rundvisning i bunkeren og undervisningsøvelser om soldaternes og civilbefolk-

ningens oplevelser. Forløbet afholdes i ugerne 43-46 i 2021 og ugerne 9-13 i 2022.  Læs mere: 

https://www.rum.thisted.dk/grundskole/hanstholm-under-bes%C3%A6ttelsen  
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