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          Høringssvar – Naturhistorisk Museum 
 
Spareforslag: Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a.  
Kulturinstitutioner. 

  

 
 
 

 
 
Naturhistorisk Museum ser med bekymring på de fremlagte besparelser indenfor Børn & Unge i Aarhus 

Kommune, ikke mindst på forslaget om ophør af tilskud til samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner. 

 

Skoletjenesten på Naturhistorisk Museum er et resultat af et mangeårigt samarbejde mellem Aarhus 

Kommune, museet og de mange lokale skoler, der som led i Åben Skole anvender Naturhistorisk Museum 

til formidling og dannelse af natur – og naturfaglig viden til skolebørnene ved hjælp af museets udstillinger, 

tematiske undervisningsforløb og ekskursioner. 

 

Med forslaget om nedlæggelse af skolesamarbejdet afbryder man mange års udvikling af museets skole- og 

læringsaktiviteter, i særdeleshed indenfor STEM-fagene og i udviklingen af tematiske undervisningsforløb 

om grøn omstilling, bæredygtig udvikling, biodiversitet og forståelsen af klimaforandringers betydning.  

 

Museet har i de senere år, med opbakning fra Aarhus Kommune og Salling Fondene, lagt store kræfter i 

udviklingen af nyt Nature & Science Museum. Skolesamarbejdet og udviklingen af nye tematiske 

undervisningsforløb er vigtige strategisk prioriteringer i retning af det nye museum med FNs Verdensmål 

som altafgørende lærings- og dannelsesfelt blandt unge.  

 

Naturhistorisk Museum anbefaler derfor, at samarbejdet mellem Børn og Unge i Aarhus bevares og styrkes 

i tråd med kommunens bæredygtighedsmålsætninger og kulturpolitik - med kulturen i hjertet og blikket 

mod verden.   

 

Skoletjenesten i dag 

Under den nuværende samarbejdsaftale er museet årligt i direkte kontakt med mere end 1.300 børn fra 

Aarhus Kommune, der alle får muligheden for at få et indblik i natur- og naturvidenskabernes verden og 

problemstillinger. Med skoletjenestens tilbud understøtter museet FNs Verdensmål og Aarhus Kommunes 

målsætninger om dannelse og uddannelse for alle. 

 

Museet spiller en væsentlig rolle i motiveringen af elevernes STEM-baserede tankegang. Skoletjenestens 

undervisning giver eleverne værktøjet og sproget til at se dem selv i en større kontekst. Globale 

udfordringer, som klimaforandringer og biodiversitetskrisen, er noget alle skoleelever møder i deres 

hverdag – hjemme, i skolen og ude i samfundet. I samarbejde med skolerne, er skoletjenesten med til at 

ruste eleverne bedre til at undersøge og forstå deres egen plads i verden. 
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Derudover er Naturhistorisk Museum skiftende udstillinger og undervisningslokaler en vigtig del af Åben 

Skoles kulturelle læringsrum. Ved at flytte undervisningen ud af klasselokalerne, får eleverne mulighed for 

at komme helt tæt på den praktiske viden, vi som museum arbejder med og i til hverdag. På museet møder 

skoleeleverne fagfolk, håndterer autentiske, videnskabelige præparater, og de deltager i oplæg der 

understøtter Fælles Mål for flere af folkeskolens fag, navnlig biologi, fysik og kemi.  

 

Den nuværende skoletjeneste på Naturhistorisk Museum er et produkt af mange års udvikling, med fokus 

på at skabe værdi i samspil med folkeskolens egne styrker. Skoletjenesten er understøttet af et stærkt 

fagligt og fysisk fundament, der benytter ny viden og data indenfor didaktik og pædagogik. 

 

Det tætte samarbejde på skoleområdet med Aarhus Kommune har igennem årene skabt et helt unikt 

læringsrum for kommunens børn og unge på dette - landets næststørste naturhistoriske museum. Det 

ønsker vi fortsat at dyrke og styrke sammen med Aarhus Kommune og eksterne fonde – sidstnævnte med 

baggrund i en helt uundværlig kommunal samarbejdsaftale. 

 

Vigtigheden af den nuværende aftale 

For at understrege vigtigheden af den eksisterende aftale, er her et indblik i museets ansvar i forbindelse 

med en faglig stærk skoletjeneste: 

- Museet sætter naturfagene i spil for eleverne i en meningsfuld kontekst; de arbejder med 

løsningsorienterede undervisningsforløb, der aktiverer deres viden 

- Eleverne møder, på museet, oplevelser og udfordringer fra forskellige naturvidenskabelige 

sammenhænge, for at få en dybere forståelse af samspillet mellem natur og mennesker 

- Skoletjenesten tilbyder forløb, hvor eleverne arbejder med kooperativ læring, hands on-formidling, 

der understøtter deres naturlige nysgerrighed, samt giver dem værktøjerne til at fortsætte 

undersøgelserne efter besøget. 

Skoletjenesten på Naturhistorisk Museum bliver generelt vurderet af lærerne i Aarhus Kommune som et 

godt alternativ til klasselokalet; gennem mange år har museet opbygget en fagligt stærk og lokalt forankret 

skoletjeneste, der benyttes i vid udstrækning af alle niveauer i folkeskolen. 

 

Konsekvenserne af de foreslåede besparelser: 

Med den eksisterende aftale er Naturhistorisk Museum i stand til at opretholde og udvikle en skoletjeneste 

for alle kommunens børn. En afbrydelse af aftalen vil derfor betyde, at museet i yderste instans vil være 

nødt til at nedlægge den eksisterende Skoletjeneste.  

 

Som angivet i dette høringssvar, vil det være en stor skam at afbryde mange års arbejde, ikke mindst når 

det vil koste eleverne et vindue ind i naturvidenskabens verden, som de ikke har mulighed for at møde på 

tilsvarende vis. 

 
Det er museers fornemmeste opgave at oplyse, danne og uddanne – navnlig børn og unge uden barrierer 
for deltagelse. 
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Naturhistorisk Museum Aarhus har igennem mange år været en aktiv del af denne målsætning, og har 

derfor opbygget ekspertise, faglig kapacitet og fysiske rum til skoletjenesteaktiviteter for kommunens 

skolebørn der bringer læring, livsduelighed og perspektiv ind i de unges liv og livsvalg. 

 

Vi anbefaler derfor meget stærkt, at Aarhus Kommune fastholder og styrker det nuværende 

skolesamarbejde til gavn for kommunens skolebørn - fra dagtilbud til udskoling. 

 

Hvis der hersker tvivl om det beskrevne, anmoder museet om foretræde. 

 

Med venlig hilsen 

 
Bo Skaarup 

Museumsdirektør 

Naturhistorisk Museum, Aarhus 

bs@nathist.dk 

+45 30572335 

 
 
Fra brugere af Naturhistorisk Museums skoletjeneste: 

 
”Meget dygtig formidler! Anerkendende overfor elevernes input og god til at formidle. Oplægget er 
interessant med både kranier, en ulv, flotte billeder og historier. Og ikke mindst kahoot” 

- Specialklasse, Lystrup Skole 
 

”Rigtig godt forløb, som var fantastisk godt formidlet” 
  -Engdalskolen 
 

”Vi og børnene var meget begejstrede og vekslingen af at høre og se var god” 
   -Samsøgades Skole 
 

”Dygtig oplægsholder på bølgelængde med eleverne” 
-Katrinebjergskolen 

 
”Formidling var god, eleverne deltog aktivt, og det var noget, de kunne lave sammen” 

-Bavnehøj Skole 
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