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H-H samarbejdet mellem museerne i Helsingør og Helsingborg 

 
Teknisk Museum i Helsingør og Fredriksdal Museer och Trädgårder i Helsingborg har netop 
udsendt et hæfte til alle lærere i Helsingør og Helsingborg. 
 
”Vi vil rigtig gerne have besøg af svenske klasser. Både Danmarks Tekniske Museum og 
Fredriksdal Museer och Trädgårder har hvert år besøg af mange skoleklasser fra nabolandet, men 
ikke mange af dem indgår i egentlige museumsundervisningsforløb. Det har desværre vist sig, at 
sprogbarrieren på nuværende tidspunkt er en for stor hindring til at lærerne rigtigt tør forsøge sig 
med museumsbesøg. Vi har derfor lavet en lærervejledning, der klæder lærerne på, til at de selv kan 
varetage undervisningen på museet. Dette ved at etablere to forløb, som er tilrettelagt, så de 
indbefatter de trin- og fagmål, som de respektive lande har”, siger Michael Gyldendal, leder af 
Skoletjenesten på Danmark Tekniske Museum, og tilføjer: ”og så har svenske klasser naturligvis 
gratis adgang til museet, ligesom de danske klasser.” 
Karin Hjelmer fra Fredriksdal Museer och Trädgårder vil også gerne se flere danske klasser på 
Frederiksdal og fortsætter: ”Vi har valt att skriva lärarhandledningarna på våra egna språk, som ett 
led i integrationen i Öresundsområdet. Till de båda handledningarna kommer det dock att finnas 
ordlistor att hämta på våra respektive hemsidor. Även till Fredriksdal har både danska och svenska 
klasser gratis inträde och vi ser fram emot många besök av danska skolklasser”. 
Anne-Mette Hermansen fra Uddannelseshuset (Pædagogisk Udviklings Center) Helsingør, ser 
muligheder i at elever på begge sider af Sundet kan blive fagligt udfordret ved besøgene. ”Teknisk 
Museum og Fredriksdal har på hver deres måde en faglig viden og en pædagogisk tilgang, som 
skoler kan nyde godt af. Samtidig er et besøg jo også et mindre kulturel rejse”, slutter hun. 
  
 
Lærervejledning fra Danmarks Tekniske Museum og Fredriksdal Museer och Trädgårder er udgivet 
med støtte fra H-H samarbejdet i Helsingør – Helsingborg.  
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