
KLASSETRIN
Børnehave

ELEVANTAL
Maks. 15 børn + pædagoger

VARIGHED
Rundvisningen varer 50 min.
Efter rundvisningen er I velkomne til at blive 
helt indtil lukketid på Ribe VikingeCenter. 
Der er rigeligt med aktiviteter, og det er helt 
op til jer.

PERIODE
Maj, juni, juli, august, september, oktober

PRISER
Entré
For skoler/institutioner:
Voksen (fra 14 år) kr. 110,00
Barn (3-13 år) kr. 55,00
Undervisningsforløb
50 min. rundvisning kr. 600,00 inkl. moms 
pr. gruppe på max. 15 personer.

HUSK
Påklædning passende til dagens vejr. Sørg for 
varmt og praktisk tøj og fodtøj.

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter

Få det bedste ud af jeres besøg
OPLEV  RIPA
Når I besøger Ribe VikingeCenter og booker en rundvisning, ender dagen hos 
vikingerne ikke nødvendigvis med det. Der er rigtig meget andet at opleve. 
Derfor har vi lavet dette forslag til, hvordan I kan få mest muligt ud af besøget 
hos os.

OBS! Vær opmærksom på, at programtiderne afhænger af, om I besøger os i 
centrets ydersæson (se nedenfor) eller højsæson (se side 2)

Jeres besøg på Ribe VikingeCenter
Fra 7. maj til 22. juni eller fra 27. august til 19. oktober 2018

Kl. 10:00 Velkommen til VikingeCenter og undervisningsforløb
 Indgang til Ribe VikingeCenter foregår gennem butikken. Her skal 
 I melde jeres ankomst og købe billetter. Herefter møder I en 
 formidler i vikingedragt, som tager jer med på opdagelse.
Kl. 10:10 Rundvisning: Besøg en rigtig vikingegård
Kl. 11:00 Frokost
 Medbragt mad nydes i caféhaven eller i pavillonen ved caféen.
Kl. 11:30 Besøg den mytologiske legeplads
 Legepladsen ligger lige over for caféen. Her kan børnene skabe 
 deres egen leg: De kan lave træsøm, ’lave mad’, besøge hinanden i 
 de små vikingehuse, ride på en (træ)hest osv.
Kl. 12:15  Krigertræning for børn (7-13 år)
 Se med fra sidelinjen, når de ’store’ børn træner med krigerne. Det 
 kan være voldsomt, men det er også spændende.
Kl. 12:45 Gå på opdagelse på egen hånd
 Afsæt tid til at opleve vikingemiljøerne i jeres eget tempo.  
 Gratis aktiviteter:
 • Få en snak med vikingerne. Spørg, om I må hjælpe til.
 • Besøg de arbejdende værksteder. 
 • Prøv en vikingekappe i Tinghuset.
 • Klap dyrene på gården.
 • Lav træsøm til bygmesteren.
 • Mal mel og bag fladbrød.
 • Lær vikingernes lege.
 • Træn som en kriger ved Ringvolden.
 • Besøg legepladsen - en miniatureudgave af vikingeverden
 • Udforsk Thors Tur (kort kan hentes i butikken).
 • Brug vores undervisningsmateriale. Opgaverne løses i grupper på  
  turen rundt i miljøerne.
Kl. 14:00  Falkonershow
 Falkoneren fortæller om fortidens jagt med falke. Oplev de 
 lynhurtige rovfugle i aktion. 
Kl. 14:30 Gå på opdagelse på egen hånd - fortsat 
Kl. 15:30  Tak for en dejlig dag. Ribe VikingeCenter lukker
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VARIGHED
Rundvisningen varer 50 min.
Efter rundvisningen er I velkomne til at blive 
helt indtil lukketid på Ribe VikingeCenter. 
Der er rigeligt med aktiviteter, og det er helt 
op til jer.

PERIODE
Maj, juni, juli, august, september, oktober

PRISER
Entré
For skoler/institutioner:
Voksen (fra 14 år) kr. 110,00
Barn (3-13 år) kr. 55,00
Undervisningsforløb
50 min. rundvisning kr. 600,00 inkl. moms 
pr. gruppe på max. 15 personer.

HUSK
Påklædning passende til dagens vejr. Sørg for 
varmt og praktisk tøj og fodtøj.

OBS! Vær opmærksom på, at programtiderne afhænger af, om I besøger os i 
centrets ydersæson (se side 1) eller højsæson (se nedenfor).

Jeres besøg på Ribe VikingeCenter
Fra 25. juni til 24. august 2018

Kl. 11:00 Velkommen til VikingeCenter og undervisningsforløb
 Indgang til Ribe VikingeCenter foregår gennem butikken. Her skal 
 I melde jeres ankomst og købe billetter. Herefter møder I en 
 formidler i vikingedragt, som tager jer med på opdagelse.
Kl. 11:10 Rundvisning: Besøg en rigtig vikingegård
Kl. 12:00 Frokost
 Medbragt mad nydes i caféhaven eller i pavillonen ved caféen.
Kl. 12:30 Besøg den mytologiske legeplads
 Legepladsen ligger lige over for caféen. Her kan børnene skabe 
 deres egen leg: De kan lave træsøm, ’lave mad’, besøge hinanden i 
 de små vikingehuse, ride på en (træ)hest osv.
Kl. 13:00  Krigertræning for børn (7-13 år)
 Se med fra sidelinjen, når de ’store’ børn træner med krigerne. Det 
 kan være voldsomt, men det er også spændende.
Kl. 13:30 Gå på opdagelse på egen hånd
 Afsæt tid til at opleve vikingemiljøerne i jeres eget tempo.  
 Gratis aktiviteter:
 • Få en snak med vikingerne. Spørg, om I må hjælpe til.
 • Besøg de arbejdende værksteder. 
 • Prøv en vikingekappe i Tinghuset.
 • Klap dyrene på gården.
 • Lav træsøm til bygmesteren.
 • Mal mel og bag fladbrød.
 • Lær vikingernes lege.
 • Træn som en kriger ved Ringvolden.
 • Besøg legepladsen - en miniatureudgave af vikingeverden
 • Udforsk Thors Tur (kort kan hentes i butikken).
 • Brug vores undervisningsmateriale. Opgaverne løses i grupper på  
  turen rundt i miljøerne.
Kl. 15:00  Falkonershow
 Falkoneren fortæller om fortidens jagt med falke. Oplev de 
 lynhurtige rovfugle i aktion. 
Kl. 15:30 Gå på opdagelse på egen hånd - fortsat 
Kl. 17:00  Tak for en dejlig dag. Ribe VikingeCenter lukker


