Nyhedsbrevet har særligt fokus på de gratis tilbud til skoler og daginstitutioner i skoleåret 2020-2021
samt tilbud fra kulturskolerne – Med venlig hilsen, Cathy Stummann (cbs@thisted.dk) på vegne af RUM
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Efter sommerferien kom RUM igen i gang med jævnlige nyhederne om nye forløb samt inspiration til åben skole aktiviteter til lærere og pædagoger. Gå ikke glip at det nyeste nye ved at følge
RUM på Facebook (https://www.facebook.com/RUMThisted/ ). Nyhederne kan også findes i
RUMs nyhedsarkiv https://www.rum.thisted.dk/nyheder.

Fra d. 23.11.2020 til d. 17.12.2020 tilbyder
Museum Thy et særligt juleforløb, hvor børnene oplever julens fortælling i form af dukketeater og historie om thyboer i gamle
dage. Alle børn får også mulighed til at bidrage med deres egen stjerne til museets
julepynt. Læs mere her:
https://www.rum.thisted.dk/dagtilbud/julp%C3%A5-museet-krybbespil

Biblioteket i Thy vil gerne møde kommunens
yngste børn og dele de sjove og spændende
eventyr, der findes i bibliotekets verden.
Daginstitutioner og dagplejere kan booke en
oplæsning på bibliotekerne i Thisted, Hanstholm eller Hurup og bestille BogBussen.
Læs mere på RUM: https://www.rum.thisted.dk/udbyder/kulturrummet

På Børne- og familieudvalgsmødet d. 14.
april blev kommunale daginstitutioner bevilliget 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 restriktionerne lempes. RUM vil orientere herom, når
forløbene kan bookes igen.
Læs mere på RUM: https://www.rum.thisted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy

På Børne- og familieudvalgsmødet den 14. april blev folkeskoler bevilliget flere gratis forløb med
eksterne læringsmiljøer. Nogle forløb er til flere klassetrin, mens andre er til bestemt årgange.

•

ALLE 1. 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 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 3. KLASSER – Sang og Bevægelse – Krop og Stemme – En gratis lektion af 45 minutter
med Nordvestjysk Pigekor. Skolerne har mulighed for at tilkøb flere lektioner. Læs mere her:
https://www.rum.thisted.dk/grundskole/sang-og-bev%C3%A6gelse-krop-og-stemme
ALLE 4. KLASSER – En dag i jernalderen – Forløb på det historiske værksted i jernaldergården
ved Heltborg Museum. Forløbene kan bookes i uge 20, 21 og 22. Læs mere på RUM:
https://www.rum.thisted.dk/grundskole/en-dag-i-jernalderen
– 4. KLASSER – Sansekasser i Lyd – Emne uge der afholdes
19.10.2020-20.11.2020. Læs mere: https://www.rum.thisted.dk/grundskole/sansekasser-i-lyd

•

ALLE 8. KLASSER – Hanstholm under besættelsen – Dette nye forløb har fokus på
fællesmål i historie med rundvisning i bunkeren og undervisningsøvelser om soldaters og civilbefolknings oplevelser. Forløbet
afholdes 19/10 til 13/11 2020 og 1/3 til 31/3
2021. Læs mere: https://www.rum.thisted.dk/grundskole/hanstholm-underbes%C3%A6ttelsen

•

•

•

•

3.-10. 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
4.-10. KLASSER – Naturvejledning – Der er bevilliget 30 gratis forløb med Naturstyrelsen Thy
til folkeskoler. På grund af Covid-19 afstandskrav tilbydes pt.
. RUM orienterer, når forløbene til indskoling kan bookes igen. Læs mere her:
https://www.rum.thisted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy
2.-7. KLASSER - Wax Hive Wraps – Forløb med fokus på bæredygtighed, plastik forurening og
konsekvenser af vores smid ud kultur. 4 gratis forløb i alt. Læs mere på RUM:
https://www.rum.thisted.dk/udbyder/waxhivewraps
0.-8. KLASSER - Der er OS der laver MAD – Et dagsforløb med gårdbesøg hos en lokal producent. 4 gratis forløb i alt. https://www.rum.thisted.dk/grundskole/det-er-os-der-laver-mad

Limfjordsteatret tilbyder morfarMORFARmorfar
i januar til 2. – 7. klasser. Forestillingen undersøger bl.a., hvem var morfar, før han blev til morfar?
Og hvem var han, dengang han var ung, og nu
hvor han er ved at blive meget gammel? Læs
mere på RUM: https://www.rum.thisted.dk/grundskole/morfarmorfarmorfar-fra-limfjordsteater

Vil du styrke elevernes læselyst, kildekritik kompetencer eller kendskab til biblioteket? Så tjek de
gratis tilbud fra Biblioteket i Thy og resten af KulturRummet her på RUM: https://www.rum.thisted.dk/udbyder/kulturrummet

Fra 23.11.2020 til 17.12.2020 tilbyder
Museum Thy et særligt juleforløb til 0.5. klasser. Her vil eleverne opleve julens
fortælling i forme af dukketeater og historie om thyboer i gamle dage. Eleverne får også mulighed til at bidrage til
museets julepynt. Læs mere her:
https://www.rum.thisted.dk/grundskole/jul-p%C3%A5-museet-krybbespil

Siden foråret er der kommet en række
gratis og Covid-19 venlige tilbud fra Natur- og friluftsvejledning i Thisted Kommune. De har udviklet udendørs aktiviteter på land og vand, der kan målrettes til flere klassetrin fra skole teambuilding til Bushcraft. Læs mere på RUM:
https://www.rum.thisted.dk/udbyder/thomas-kolding-jensen
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KulturRummet har en masse spændende kulturfag for store og små, hvor eleverne kan udforske
deres kunstneriske interesser og nysgerrighed i f.eks. musik, billedkunst, keramik og meget
mere. Selvom kulturfagenes aktiviteter sker efter skoletid, ved vi at lærerne er gode til at få øje
på elevernes interesser og talenter. Kender du en pige eller dreng, der har lyst til at jonglere
med ord, få farver til at spille, sætte leret i scene eller slå på tromme for klovneri?
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1

Kender du en elev, der er vild med at male
eller brænder for ler? På Billedskolen i Thy
eksperimenterer vi med farveri, spøjse materialer, teknikker og afprøver vores vilde
idéer.

,

Har du en dreng eller pige i din klasse, der
er god til at bygge en verden af ord, hvor
bogstaverne synger i fuglekor? Så er det
nu, at eleven skal hoppe ombord på
Forfatterskolen i Thy.

Billedkunst: 2.-5. klasse
Billedkunst: 4.-7. klasse
Keramik: fra 12 år

Ungdomsforfatterlinjen: 12-16 år
Forfatterlinjen: fra 16 år
Livshistorier: alle aldre

Hjemmeside:
https://kulturrummet.dk/
billedskolen/

1

Sidder der en elev i klassen
med lyst til at lære at spille
et instrument, synge i et kor
eller komponere elektronisk musik? Så er det på
tide at de melder sig ind til musikskolen. Her
har vi noget til alle, soloundervisning såvel
som holdundervisning i hele kommunen.
Målgruppe: 1-99
Hjemmeside:
https://kulturrummet.dk/kulturfag/musikskolen-i-thy/

Hjemmeside:
https://kulturrummet.dk/
forfatterskolen

1

Er der et barn i din klasse,
der kan lide at spille
roller og stå på en scene?
Eller er en akrobatisk gøgler,
der kunne tænke sig at lære
at jonglere? Så er Dramaskolen i Thy et fantastiske fristed for dem. Her bliver alle udfordret og mødt lige der, hvor de er.
Cirkus: 4.-9. klasse
Drama: 4.-7. klasse
Drama: 8. klasse – 1.g.
Hjemmeside:
https://kulturrummet.dk/dramaskolen/

