
Tag ud i landet på dannelsesrejse med dine 4. klasser 



KÆRE LÆRERE FOR 4. KLASSE!

Tag dine 4. klasser med på opdagelse rundt i Danmark i løbet af skoleåret 19/20 
med Kend dit land.

Kend dit land er en dannelsesrejse i miniformat, hvor I, sammen med jeres elever, 
tager på en opdagelsesrejse over to dage. På rejsen kommer jeres elever ud og 
møder egne af landet, de måske ikke har besøgt før og oplever Danmarks mang-
foldige natur, kultur og historie.

Turen foregår i bus, så I nemt kan komme fra sted til sted. Til at understøtte jeres 
arbejde med turen i undervisningen er der udviklet et undervisningsmateriale, 
der tager udgangspunkt i at eleverne er på opdagelsesrejse for at lære deres 
land at kende. 

Har I lyst at komme med på opdagelse? Så læs med på de næste sider...

Kend dit land
Projektet er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, 
Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Børne- og 
Socialministeriet



FAKTA OM KEND DIT LAND

• Kend dit land er skabt af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og 
Fødevareministeriet og Børne- og Socialministeriet. 

• Formålet med Kend dit land er at give landets 4. klasseselever oplevelser med 
kultur, natur og historie, som de kan tage med sig videre i livet, og som kan 
lære dem deres land bedre at kende.

• I 2018 blev der gennemført et pilotprojekt, hvor 3.000 elever fra 151 skoler i ni kom-
muner var afsted.

• Regeringen støtter en Kend dit land-tur med op til 50% af udgifterne  
(op til 1.050 kr. per elev). 

Læs mere om ansøgning på kendditland.dk
Det var en oplevelse, 
jeg ikke kommer til at glemme.

Julie, 4. klasse, deltager i pilotprojektet 2018

Det var smukt og spændende at se 
den danske kultur.

Filuca, 4. klasse, deltager i pilotprojektet 2018



DET BESTÅR EN KEND DIT LAND-TUR AF

• En Kend dit land-tur foregår over to dage, hvor I bevæger jer ud af jeres lokal-
område. Derfor er der en overnatning med i turen.

• I skal sætte turen sammen med afsæt i en af de foreslåede ture i ’Turkataloget’. 
Hver tur har en række forslag til besøgssteder rundt omkring i landet. På jeres 
tur skal I besøge et til to steder per dag. Turkataloget er tilgængeligt fra  
21. februar 2019 på kendditland.dk.

• Turen foregår i bus, så I ikke skal bekymre jer om transport undervejs.

• Der er udviklet et undervisningsmateriale med fokus på forberedelse, akti-
viteter undervejs og efterbearbejdning af turen. Materialet indeholder både 
sociale og mere undervisningsnære aktiviteter. 

 • Klasser, der har elever med særlige behov, kan få dispensation til at tage på 
en endagstur.



EN KEND DIT LAND-TUR

En Kend dit land-tur kan skræddersys med udganspunkt i jeres ønsker. 
Turen kan gå fra øst til vest, fra syd til nord eller omvendt, men udgangs-
punktet er, at I kommer et godt stykke hjemmefra.

Sådan kan en tur se ud

ØST - VEST
Dag 1
Undervisningsforløb på Vadehavscentret, Ribe
Aktiviter på Nyborg Slot, Nyborg

Dag 2
Besøg på Nationalmuseet, København

Dag 1: 
Vadehavscentret, Ribe

Dag 1: 
Nyborg Slot

Dag 2:
Nationalmuseet,

København



UNDERVISNINGSMATERIALET 

Der er udviklet et fysisk undervisningsmateriale, hvor I selv kan vælge aktiviteter 
til og fra. Materialet bliver sendt til skolen forud for jeres tur. 

Logbogen er elevernes personlige bog til indsamling af oplevelser og refleksion 
over turen. Den indeholder opgaver, der knytter sig til besøgsstederne, samt 
mere personlige noter og sociale aktiviteter. Med den følger en blyant og en 
badge. Desuden får elever og forældre et brev om turen.

I lærervejledningen finder I forslag til forberedelse, gennemgang og forklaringer 
af opgaver, som eleverne kan løse i logbogen. Her er også forslag til, hvordan 
jeres elever kan arbejde med at præsentere og formidle deres oplevelser med 
Kend dit land. Til dette er der udviklet en pakke med digitale versioner af alle de 
grafikker, danmarkskort m.v., som eleverne møder i undervisninsgmaterialet.

På kendditland.dk kan I allerede nu hente materialet i digitale versioner.



I lærervejledningen, der kan findes på kendditland.dk, kan I læse mere om, hvor-
dan turen med Kend dit land kan understøtte undervisningens formål og elever-
nes sproglige og alsidige udvikling.

Kend dit land er et gennemarbejdet 
og veltilrettelagt projekt, der ikke 
bare er overstået på et par dage, men 
lever videre og giver stof til undervis-
ningen og samtalen i klassen, lang tid 
efter turen er overstået. 

Lene, lærer på Søndervangskolen 

”



God tur! 

SÅDAN KOMMER I AFSTED: 

På de næste sider kan I læse mere om, hvad I skal gøre for at komme afsted. 

Projektet skal løftes i et samarbejde mellem Fordelingssekretariatet og de frie 
og private skoler. Derfor er der, på de næste sider, en guide til, hvad skolelærere, 
skoleledere og Fordelingssekretariatet skal gøre, for at skolen kan komme med. 

Fordelingssekretariatet samler ansøgningerne fra de frie og private skoler og 
sender dem til Slots og Kulturstyrelsen senest den 15. april 2019.

Kend dit land-sekretariatet
Hvis du har spørgsmål, kan vi træffes på mail: kdl@slks.dk eller 
på tlf: 23 35 15 03 man - ons: kl. 13.00-15.00

I kan læse mere om ansøgningskriterier mv. på kendditland.dk og på  
Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Når børnene kommer ud og oplever, får de 
en større forståelse for de ting, der ellers 
kan virke uhåndgribelige, når de sidder i 
en undervisningssituation.

Katrine, lærer Rønnebækskolen 

”



TIL SKOLELÆREREN
- sådan kommer I afsted
 

1.  Kig i kataloget over mulige ture på kendditland.dk/turkatalog, og se om det 
er noget for dig og din 4. klasse

2.  Snak med din skoleleder om den videre ansøgningsproces.

3.  Find ud af, hvilken tur, I er interesserede i, og vælg besøgsstederne. (Påtænkte 
ture og budgetoverslag skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningsmaterialet 
findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside).

4.  Skolen laver ansøgningen og sender den til Fordelingssekretariatet senest  
den 21. marts 2019.

5.  Fordelingssekretariatet sender ansøgningerne på vegne af de frie og private 
skoler til Slots- og Kulturstyrelsen den 15. april.

6.  Fordelingssekretariatet får svar den 15. maj 2019 og informerer skolerne.

Hvis I bliver udtaget: Skolen booker besøg hos besøgsstederne, bus, overnatning m.v.

TIL SKOLELEDEREN
- sådan kommer I afsted

1.  Sørg for, at dine lærere for de kommende 4. klasser ved, at de har mulighed 
for at komme med på rejse med Kend dit land.

2.  Ansøgningsmateriale og vejledning findes på Fordelingssekretariatets hjem-
meside.

3.  Ansøgningen skal laves af skolen og sendes til Fordelingssekretariatet senest 
den 21. marts 2019. 

4.  Fordelingssekretariate sender en fælles ansøgning til Slots-og Kulturstyrelsen 
på vegne af de af de frie og private skoler, der ønsker at være med senest 
den 15. april 2019.

5.  Fordelingssekretariatet får svar den 15. maj 2019 og informerer skolerne.

Hvis I bliver udtaget: Skolen booker besøg hos besøgsstederne, bus, overnatning m.v.



FORDELINGSSEKRETARIATET
- sådan foregår ansøgningsprocessen

1.  På Fordelingssekretariatets hjemmeside er ansøgnings- og vejledningsmate-
riale tilgængeligt. 

2.  Fordelingssekretariatet modtager skolernes ansøgninger senest den  
21. marts 2019 og afsender dem samlet til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 
15. april 2019.

3.  Fordelingssekretariatet får svar på ansøgningen den 15. maj 2019.

4.  Fordelingssekretariatet står for at videreformidle til skolerne, hvem der er udta-
get til Kend dit land.

Hvis I bliver udtaget: Skolen booker besøg hos besøgsstederne, bus, overnatning m.v.

Kend dit land-sekretariatet
mail: kdl@slks.dk
tlf: 23 35 15 03

Træffetid på telefonen:
man - ons: kl. 13.00-15.00
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Det er virkelig fedt, når man kan 
få lov at komme ud på sådan en 
tur og opleve noget i Danmark, 
man aldrig har set før.

Alexander , 4. klasse, deltager i pilotprojektet 2018


