
Side 1 

3u fagtur til Odense 
Tirsdag 17. september – torsdag 19. september 

Kontaktoplysninger 

Underviser Mail Mobil 

Peter Garval (Ga) ga@edu.virum-gym.dk 27479986 
Daniel Wittrup (DW) dw@edu.virum-gym.dk 60124972 

Fagturens formål 

Beskrivelse 

Studieturens hovedtemaet borgerskab med undertemaer som aktivt medborgerskab, 
inklusion/eksklusion, borgerdemokrati, kultur og etnicitet. 

Overordnet formål 

 Udarbejdelse af projektbeskrivelse i to fag i grupper på max 4 

 Evaluering af projektbeskrivelsen på ekskursionen 

 Karrierelæring  

 Faglig ekskursion til dansk by - kulturudsyn i DK. 

 

Produkt 

Eleverne udfylder projektbeskrivelsen i VGlog i grupper på max 4 i to fag og et område. 

 Hvad vil vi undersøge i fagene?  

 Hvorfor vil vi undersøge dette?  

 Hvilken empiri, data, type af materiale vil vi anvende – primær tekster/kilder (indsæt 
materialeliste)? 

 Hvordan vil vi undersøge dette? (fagenes metoder og teorier og hvilke begrebspar vil være 
oplagte at bruge i opgaven) 

 -Vurdér, hvilke styrker og svagheder der er ved jeres undersøgelse og jeres metoder (inddrag 
videnskabsteoretiske overvejelser og begreber fra Vidensmønstre) 

 Hvad regner vi med at finde ud af?  

 Fremgangsmåde – hvordan vil vi gribe opgaven an? 

Huskeliste 

Vigtigt 

 Linned – (lagen og dyne- og pudebetræk) 

 Bærbar computer 

 Papir og noget at skrive med 

 Bogen ”Vidensmønstre”  

 Penge til mad (2 x frokost og 1x aftensmad)  

 Studiekort 



Side 2 

TIRSDAG D. 17. SEPTEMBER 

Tidspunkt Emne 

7.24 - 8.03 Virum st. til København H med S-toget 

Vi mødes på Virum station 7.15 

Hvis I står på i Lyngby, skal I med toget der afgår kl. 7.37 

8.30 - 10.04 København til Odense st.  

Vogn 13 - pladser: 54, 56-57, 61-72 

Vogn 14 - 54, 56-57, 61-72 

10.00 - 11.00 Indkvartering på vandrehjem  

Danhostel Odense City - Østre Stationsvej 31, 5000 Odense (63110425) 

Link til Google maps: https://goo.gl/maps/MS9UKRReJFqKrWiq6 

 

Vi har 7 firemandsværelser   

11.00-11.45 Instruktion til arbejdet med projektbeskrivelser 

Kort introduktion – derefter udarbejder grupperne en arbejdsplan for studieturen 

11.45-12.45 Frokost på egen hånd i Odense 

12.45-14.30 Center for Civilsamfund i Odense Kommune 

Adresse: Østre Stationsvej 15, 5000 Odense 

Link til Google maps: https://goo.gl/maps/u3d6M8jJEy59EKXXA 

 

Vi skal høre om, Odense Kommunes strategier i forhold til at inddrage 
borgerne/civilsamfundet i lokalpolitik og i kommunale projekter. 

14.30-17.30 Arbejde på projektbeskrivelse 

Grupperne arbejder på projektbeskrivelsen – enten med indsamling af data eller 
afklaring af materiale.  

17.30-19.15 Middag på egen hånd eller fælles? 

19.15-22.00 Den store Gatsby på Odense Teater 

Adresse: Jernbanegade 21, 5000 Odense 

Link til Google maps: https://goo.gl/maps/rHT5cMcA8S7RyzNg7 

 

Vi mødes ude foran Odense Teater kl. 19.15 – Forestillingen starter kl. 19.30 – og 
dørene lukkes kl. 19.30! 

00.00 Alle skal være tilbage på vandrehjemmet 

 

  

https://goo.gl/maps/MS9UKRReJFqKrWiq6
https://goo.gl/maps/u3d6M8jJEy59EKXXA
https://goo.gl/maps/rHT5cMcA8S7RyzNg7


Side 3 

ONSDAG D. 18. SEPTEMBER 

Tidspunkt Emne 

8.00 – 9.00 Morgenmad på vandrehjemmet 

Morgenmad fra kl. 7.30 

9.15 – 9.45 Bus til Vollsmose 

Vi tager bus 31 fra Odense Banegård Center til Bøgeparken og går de sidste meter til 
Vollsmose – link: https://goo.gl/maps/JM3m1fwfC9m1e7P9A 

 

10.00 – 12.00 Rundtur i Vollsmose med repræsentanter fra Odense Kommune 

Styregruppen for ”Borgerne Bestemmer” i Vollsmose vil tage os med på en rundtur i 
bydelen og fortælle om borgerinddragelse, borgerdemokrati, og hvad ”Borgerne 
Bestemmer” betyder for deres bydel. Der bliver masser af mulighed for at stille 
spørgsmål. 

12.15 – 12.45 Bus til Odense 

Vi tager bus 32 fra Bøgeparken til Odense Banegård Center 

Link: https://goo.gl/maps/KbhjP7z5SNbkgkUWA 

 

12.45-14.00 Frokost på egen hånd i Odense 

14.00 – 18.00 Arbejde på projektbeskrivelse 

Grupperne afslutter deres arbejde med projektbeskrivelsen. 

I skal arbejde på egen hånd, men I an naturligvis få vejledning 

18.00 – 21.00 Fællesmiddag  

- Vi aftaler i løbet af fagturen, hvor vi skal spise 

00.00 Alle skal være tilbage på vandrehjemmet 

 

 

TORSDAG D. 19. SEPTEMBER 

Tidspunkt Emne 

7.00 - 7.30 Morgenmad og afrejse fra vandrehjemmet 

 

7.51 - 9.08 Odense til København H 

 

9.25 – 10.02 København H – Virum st. 

Ankomst Virum st. kl. 10.02 – derefter er der ikke noget program 

 

https://goo.gl/maps/JM3m1fwfC9m1e7P9A
https://goo.gl/maps/KbhjP7z5SNbkgkUWA

