
Færdselsregler og praktiske informationer  
For skoler og institutioner som besøger Glud Museum 

 

Kære lærere/pædagoger 

Tak fordi I har valgt at besøge Glud Museum. Vi glæder os til at lave et sjovt og aktivt forløb med jer. Vi vil 

gøre vores til, at besøget bliver en god oplevelse både for jer og de øvrige gæster. Derfor er der udformet 

nogle færdselsregler, som I skal gennemgå med klassen/gruppen inden besøget på Glud Museum.  

Færdselsregler på Glud Museum 

• Færdsel på museet skal foregå roligt under hensyntagen til de øvrige gæster. Inde i de historiske 

huse løber man ikke. Udenfor må man gerne løbe. 

• Der er mange gamle ting og huse, man skal passe på, derfor: gå ikke ind i rum, der er spærret af med 

snore eller lignende, sæt jer ikke i møblerne og rør ikke ved tingene (med mindre I har fået lov af en 

museumsansat). 

• Hvis elever skal løse opgaver ved at tegne og skrive på opgaveark, må de ikke skrive op ad vægge, 

døre, møbler og andet på museet. De kan fx skrive op ad hinandens rygge.  

• Kast ikke med ting, sten eller snebolde. 

• Medbragt mad spises i Salen eller udendørs. Ingen mad eller drikke må spises i de historiske huse. 

• Læreren/pædagogen har under hele besøget ansvaret for at reglerne overholdes. 

• Det er lærerens/pædagogens ansvar, at eleverne opfører sig respektfuldt overfor museets gæster, 

bygninger og personale. Det forventes naturligvis også, at læreren deltager aktivt i 

undervisningsforløbet på museet. 

Praktiske informationer 

• Betaling: Dagtilbud og skoleklasser har gratis adgang til museet. Har man booket et 

undervisningsforløb, sender museet en faktura efter besøget. 

• Mad og drikke: Det vil være muligt at spise madpakker på museet, men det er ikke altid muligt at 

købe mad og drikke. 

• Toilet: Der er mulighed for toiletbesøg og der er handikaptoilet. 

• Transport: Bus nr. 104 standser tæt ved museet og der er busparkering, hvis I kommer i egen bus.  

• Påklædning: Da de fleste af aktiviteterne foregår udendørs, skal man i tilfælde af dårligt vejr være 

godt klædt på. 

• Oplev Glud Museum: Frilandsmuseet består af 14 historiske bygninger, hvor man kan gå på 

opdagelse efter forløbet. Man er også velkommen til at lege med redskaberne i legeskuret. 

 

Med Venlig hilsen 

Glud Museum 


