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Hvad er køn? Hvilken rolle spiller køn og seksualitet i vores liv? Hvad er 
hatecrimes, og hvordan kan vi sammen skabe større mangfoldighed? 

Aarhus Kommunes Udvalg for mangfoldighed og ligestilling giver – i 
samarbejde med Kvindemuseet - aarhusianske skoler mulighed for 
et gratis besøg af museumsvognen til dialog om køn, seksualitet og 
hatecrimes for elever i 8.-9. klasse.  

OM MUSEUMSVOGNEN
Kvindemuseets museumsvogn er en mobil udstilling og dialogsatellit. 
Med afsæt i udstillingen fortæller museumsformildere fra Kvindemuseets 
skoletjeneste - i individuelle klasseoplæg og i frikvarterene - om køn, 
seksualitet & hatecrimes i et vedkommende og ungt format. Formålet er, 
via dialog, at skabe nysgerrighed og bevidsthed om kønnets betydning 
hos eleverne - og plads til en mere mangfoldig forståelse af køn og 
seksualitet.

3 DAGE PÅ JERES SKOLE
Museumsvognen besøger Jeres skole i 3 dage:

       DAG 1: Museumsformidlerne holder individuelle klasseoplæg           
      om køn, seksualitet & hatecrimes med afsæt i den mobile udstilling         
      for 8.-9. klasser. I frikvartererne bemander museumsformidlerne
      udstillingsvognen og snakker med eleverne.

       DAG 2 & 3: Museumsvognen er udlånt til ubemandet udstilling, som     
      eleverne selv kan gå på opdagelse i og interagere med. Her kan    
      eleverne selv bidrage til udstillingen med deres tanker om køn. 

 Læs mere på s. 2 >>

Omeets seksualundervisning

DEBAT OM 
MANGFOLDIGHED 
OG LIGESTILLING 
PÅ DIN SKOLE? 

GRATIS TILBUD 
til aarhusianske 
folkeskoler >>> 
Få besøg af 
museumsvognen 
i fagene dansk, 
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visning

UDVALGET FOR 
MANGFOLDIGHED
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KOMMUNE



BOOK ET BESØG
For bookning af et besøg kontakt Udvalget for mangfoldighed og 
ligestilling, Stinne Skammelsen: sska@aarhus.dk // tlf. 41 87 22 84

DER UDBYDES 6 MULIGHEDER FOR BESØG 
UGE 8: tirs. d. 19. – tors. d. 21. februar 
UGE 9: tirs. d. 26. – tors. d. 28. februar 
UGE 11: ons. d. 13. – fre. d. 15. marts 
UGE 14: ons. 3. – fre. d. 5. april 
UGE 15: tirs. d. 9. – tors. d. 11. april 
UGE 17: ons. d. 24 – fre. d. 26. april

ØVRIGE BOOKNINGSOPLYSNINGER 
Museumsbesøg på skolerne udbydes som et pilotprojekt for 5 
aarhusianske skoler. 
Besøgene bookes efter først-til-mølle. Det prioriteres, at vognen 
kommer ud i forskellige områder af Aarhus Kommune.
Forløbet er gratis (via Udvalget for mangfoldighed og ligestilling & ULF)
Vær opmærksom på, at museumsvognen kun kan køre op ad mindre 
trapper med rampe. Vognen måler l:250 x b:120 cm.

MERE VIDEN 
Udvalget for mangfoldighed og ligestilling har LGBT+ og rummelighed 
som fokusområde i 2019. Kvindemuseet er et museum om køn, kultur & 
historie – for alle køn. Læs mere om Museumsvognen og Udvalget for 
mangfoldighed og ligestilling. 

KONTAKT 
Stinne Skammelsen, sska@aarhus.dk // tlf. 41 87 22 84
Sara Bradley, sb@kvindemuseet.dk // tlf. 25 45 45 15 

kvindemuseet.dk

PRAKTISK INFORMATION >>>
NÅR MUSEET BESØGER SKOLEN 

•   Museumsvognen ankommer til skolen efter skoletid dagen forinden den første planlagte oplægsdag         
    (mellem kl. 15-17 efter aftale).

•   Museumsvognen opstilles i et åbent fællesareal, foyer, hall e.lign. (OBS vognens bredde er 120 cm ift.     
     passage gennem døre/gange).

•   På første besøgsdag er museumsvognen bemandet fra kl. 8. Museumsformidlerne holder oplæg om 
    køn, seksualitet & hatecrimes for eleverne i 8.-9. klasse. Oplæggene forgår klassevis og varer 1 lektion 
    – dvs. der er mulighed for oplæg i 1.-6. lektion, hvor max. 6 klasser kan høre oplægget i løbet af 
    dagen. Museumsformidlerne bemander vognen i frikvarterne og snakker med eleverne. 

•   De to efterfølgende dage er museumsvognen udlånt til ubemandet udstilling. Her bidrager eleverne  
     selv med deres tanker om køn. På dag 3 afhentes vognen igen efter skoletid (mellem kl. 15-17 efter aftale).


