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På Danhostel Flensborg Fjord gør vi  det nemt for dig at være lærer,  når du skal på lejrskole.

Langt det meste er t i lrettelagt – klar t t i l  brug med opgaver og vejledning

Du kan vælge et tema, og vi giver dig det færdige materiale – klart til brug.

Danhostel Flensborg Fjord er en perle i den sønderjyske natur med udsigt over Flensborg Fjord, og det ligger midt i en omskiftelig historie, der kan nærstuderes. 
Oplev en lejrskole i luksus og kom for en gangs skyld udhvilet hjem. 

Der er tilrettelagt en række tilbud med historiske, kulturelle og naturvidenskabelige emner, der er klar til brug. Vi skræddersyr gerne efter dine behov, hvad enten de 
er faglige eller sociale.



På Danhostel Flensborg Fjord gør vi  det nemt for dig at være lærer,  når du skal på lejrskole.

Langt det meste er t i lrettelagt – klar t t i l  brug med opgaver og vejledning

Lejrskole på Danhostel Flensborg Fjord 
2018/19

Et lejrskoledøgn består af
Stor morgenbuffet
Selvsmurt madpakke fra morgenbordet og en flaske vand 
Aftensmad
-Mad som både børn og voksne kan lide. Serveres med isvand
Overnatning

Fællesarealer
Sportsplads, boldbaner, idrætshal, bålplads. Indendørs fællesrum med airhockey, poolbord, fitnesscenter og flere opholdsområder. 

Indkvartering 
2- og 4-sengsværelser med privat badeværelse med nøgle. 
Enkeltværelse med linned til 1 lærer pr. 10. elev.
Overnatningsprisen er ekskl. sengelinned som enten kan medbringes eller lejes. Soveposer må benyttes ved brug af lagen og pudebetræk.

Kr. 289,- pr. døgn pr. deltager, 
10 % rabat i januar, februar, november og december

Priseksempel: 5 dage (4 døgn) med ankomst
mandag eftermiddag og afrejse fredag formiddag 
(inkl. madpakke til hjemturen) 
Kr. 289 x 4 = 1156,00 per deltager.

NB! NB! 
Vores priser er inkl. moms, hvilket ofte gør turen billigere 
end en hyttetur.

I får desuden
Adgang til grupperum m. AV-udstyr
Aktivitetskasse med sportsrekvisitter
I receptionen kan er lånes forskellige spil
Gratis trådløst Internet 
Hver aften serveres kaffe/te til lærerne



Universe

Tema
Naturvidenskab

Formålet med Universe er at begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri. Derfor er parken fyldt med en masse fabelagtige oplevelser 
og attraktioner. Man kan bygge sin egen vandraket, gå på oplevelse i den virtuelle verden og prøve et hav af fede aktiviteter. Vil man se træet, der vokser på ho-
vedet, svæve på en sky, gå rundt på toppen af Vesper Peak bjerget, køre segway eller meget, meget andet – ja så er Universe stedet, hvor man kan underholde 
en skoleklasse en hel dag. En dag går let i Universe. I får madpakken med og kan nyde den enten på et af de mange grønne områder eller ved cafeteriet
Universe ligger ca. 40 km fra Danhostel Flensborg Fjord, og der er god forbindelse med offentlig transport

Universe har flere forskellige tilbud til skoleklasser, hvor man selv kan vælge hvilket forløb, man vil have: http://universe.dk/da/skoler
Læs mere: https://universe.dk/

For at gøre det nemmere for dig, brug det direkte link på Danhostel Flensborg Fjord hjemmeside, hvor du kan bestille direkte.



Gendarmstien

Tema
Natur,  Biologi,  Geografi ,  Historie

Danhostel Flensborg Fjord ligger 10 minutters gang fra Gendarmstien, og vi anbefaler, at man bruger en halv eller hel dag på at opleve naturen.

Der er rig lejlighed til at opleve sjældne planter og dyr og undersøge hvad fjorden gemmer – måske samle muslinger, som vi senere kan tilberede hjemme.

Få hjælp af en naturvejleder: https://sonderborgkommune.dk/search/resultater/naturvejleder

Se nærmere på: http://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten



Gråsten skovene

Tema
Historie -  Biologi -  Geografi

Det er med god grund, at Gråsten Skovene er udpeget til national seværdighed. Der er stor variation i plante- og dyreliv og det kuperede område byder på 
oltidsminder, små bække og åer med en fantastisk variation i plantelivet, moser og prinsessesøerne, der alt sammen indbyder til at blive undersøgt.
Spis den medbragte frokost på Syvstjernen (7 shelters med bålplads i midten) og nyd fuglelivet, hvor der er mulighed for at se den sjældne hvepsevåge, rørhøg og 
isfugl, der alle yngler i skovene. Fiskehejrerne yngler ved Slotssøen, Musvågen kan ses højt oppe i sin søgen efter føde – kort sagt: stedet er ideelt til at foretage 
undersøgelser. Der er 4 km til Gråsten Skovene.

Find de praktiske oplysninger her: http://udinaturen.dk/facilitet/Gr%C3%A5sten-skovene/15568



Flensborg

Tema
Kultur

Flensborg er både med sine gamle danske rødder, sin kultur, gågade, sit pulveriserende byliv og mange seværdigheder et sted, der bør opleves, når man er i Sønderjylland. 

Besøg Flensborg Søfartsmuseum eller tag med på en sejltur på Flensborg Fjord med damperen Alexandra eller et af de mange andre skibe, der har regelmæssig 
afgang fra Flensborg Havn. Der er rig mulighed for shopping og der er penge at spare på mange ting. Gågaden har en rig variation af forretninger spændende fra 
stormagasiner til små specialbutikker. Man kan roligt slippe eleverne løs på gågaden – der er mange punkter, man kan aftale at mødes ved.
Der er ca. en halv times kørsel med bus direkte fra Hostel til terminalen, ”ZOB”, i centrum af Flensborg. Husk pas!

Flensburghandewitt er jo en berømt ”danskerklub” i håndbold. Hvis det kunne friste at se en kamp, for nærmere info her: http://flensburghandewitt.dk/

Links til seværdigheder i Flensborg: https://www.tripadvisor.dk/Attractions-g187411-Activities-Flensburg_Schleswig_Holstein.html



Frøslevlejren

Tema
Historie -   2.  verdenskrig

Lejren er en af Europas mest velbevarede og er styret af Nationalmuseet. Der er komplette arbejdsopgaver til flere klassetrin både med forarbejde, arbejde på stedet og 
efterfølgende evaluering. Desuden er lejren et resultat af augustoprøret i 1943, som indgår i den historiske kulturkanon.
Frøslevlejren ligger kun 20 km fra Danhostel Flensborg Fjord

Med udgangspunkt i de 3 trinforløb Undervisningsministeriet har afstukket for faget historie omkring kronologi, sammenhæng og kildearbejde er Frøslevlejren et besøg 
værd. 

Der kan arrangeres guidede ture med særdeles kompetente eksperter, eller man kan vælge at lade eleverne selv gå på opdagelse ud fra det materiale, der ligger på deres 
hjemmeside:

https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/undervisningsmateriale/



Dybbøl Banke

Tema
Historie -  1864

Brug en dag på at følge i soldaternes fodspor. Oplev den meningsløse krig, der er en del af den danske kulturkanon i historie. 
Med udgangspunkt i de 3 trinforløb Undervisningsministeriet har afstukket for faget historie omkring kronologi, sammenhæng og kildearbejde er historiecen-
tret et åbenlyst valg. Danhostel Flensborg Fjord har læreruddannet personale og giver gerne råd og vejledning til turen. 

Historiecentret ligger kun 20 km fra Danhostel Flensborg Fjord. En smuk cykeltur langs Flensborg Fjord, og ellers er der direkte busforbindelse.

Man kan vælge at tage opholdet som en temauge, hvor man en anden dag besøger Dannevirke og får historien om 3-årskrigen 1848 – 1850.

Undervisningstilbud kan ses her: http://1864.dk/hvad-tilbyder-vi/undervisning

Endvidere har DR lavet et forløb, der med fordel kan bruges: https://www.dr.dk/skole/historie/1864

Historiecenter Sønderjylland



Steder af interesse

Sønderborg Slot er stedet, hvor kong Christian II efter sigende skulle have gået rundt om et stenbord, så tommelfingeren skar en dyb rille i kanten, men muséet 
rummer mange andre ting: https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderborg_Slot

Sønderborg har også Syddansk Universitet, Alsion, indkøbscentret ”Borgen”, som rummer Danmarks største og mest moderne biograf ”Kosmorama” samt mange 
andre ting. Kig her: https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderborg_Slot

Det kan være, at det nationale symbol, Dybbøl Mølle ”maler helt ad helved til”, men muséet er enstående både for møllens egen historie og for krigene 1848 og 1864.

Gråsten Slot er lukket for offentligheden, men slotshaven, som Dronning Ingrid opbyggede er en oplevelse. https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5sten_Slot

Smag Danmarks nationalæble, Gråsteneræblet, når du er i byen eller besøg Gråsten Teglværk. Området producerer mere end 100 mio. mursten om året. 
Cathrinesminde Teglværk er museum: https://msj.dk/cathrinesminde/

Augustenborg Slot er et af Danmarks smukkeste. Det er i dag sæde for Natur og Erhvervsstyrelsen, men der er et lille museum, hvor man kan få indblik i hertugfamiliens 
liv: https://www.visitsonderborg.dk/augustenborg-slot-gdk611228



Dannevirke

Tema
Historie -mange indfaldsvinkler

Det er ikke svært at finde et tema til et besøg på Dannevirke. Dannevirke ligger i Tyskland ca. 1 times kørsel med bus. Turen kan evt. kombineres til en heldagstur 
med besøg i Slesvig og Gottorp Slot, ”hele Danmarks lås og lukke” mod fjender, der kom sydfra.

Kigger vi på trinforløbene, kan det være arkæologi, vikinger, Valdemarernes Danmark, de slesviske krige. Men det kan også være: Hvor går grænsen? Grænsen 
er flyttet mange gange, men hvad sker der med befolkningen? – et oplagt emne, der tager udgangspunkt i 3. trinforløb, hvor eleverne får indsigt i forskellige former 
for samspil mellem Danmarks og omverdenens historie.

Der er guidede rundvisninger langs volden, Valdemarsmuren og skanse 14, der blev brugt i 1864 ved danskernes tilbagetog. 

Dannevirke Museum har et særdeles spændende program for 7. – 10. årgang, der kan ses her: https://www.danevirkemuseum.de/rundvisninger/skoleprogram/
Få en madpakke med og nyd den i de naturskønne omgivelser ved Dannevirke.


