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INVITATION TIL MELLEMTRINET

TAG PÅ UDFLUGT I FORTÆLLESKOVEN
Der er historier alle vegne. I Fortælleskoven gemmer de sig over det hele – nogle er 
kæmpestore, andre er skjulte, nogle skal lyttes til, og nogle skal ses. Når I har været 

i Fortælleskoven, er I også fortællere.
Alle historier har en begyndelse, en midte og en slutning, men hvad sker der, når en 
hel skov rummer fortællinger, som du kan skille ad og sætte sammen igen, indtil det 

bliver din helt egen historie?

Tag på udflugt i Fortælleskoven
Fortælleskoven er et litterært værk med fokus på bevægelse og fantasi - ord og billeder - skabt af 

bibliotekerne Albertslund, Frederiksberg og Helsingør i samarbejde med forfatteren Kim Fupz Aake-

son og tegneren Jørn Villumsen. Værket er målrettet de 5-11 årige og deres voksne.

Fortælleskoven kan opleves på Biblioteket Kulturværftet 20. april - 1. juli 2018. 
Man kan frit gå på opdagelse i skoven i Bibliotekets åbningstid.

Besøg skovfogeden
Hvis I vil møde skovfogeden, skal I booke et særligt besøg for max. 28 elever. Bookede besøg har 

fortrinsret, fremfor ikke bookede. Skriv til os på bornebib@helsbib.dk senest 1 uge før, I gerne vil 

komme. Besøget varer 60 minutter. 

Besøget hos skovfogeden byder på:
• Skovfogeden byder velkommen

• Eleverne præsenteres for Fortælleskoven og dens fantastiske fortællinger

• Eleverne får en kurv pr. gruppe til indsamling af historiedele og går på opdagelse i udstillingen

• Eleverne skaber deres egen historie med elementer fra skoven, som de sætter ind i en skabelon    

  med en start, en midte og en slutning.

• Hver elev får en frøpose med hjem som inspiration til at plante sin egen historie

• I får en plakat med hjem, som I kan hænge op i klassen

Før besøget i Fortælleskoven:
• Når I har tilmeldt jer, modtager I pr. mail praktisk info + en brochure, et haikudigt af  

  Kim Fupz Aakeson og en introduktion til at skrive deres eget hauikudigt. I skal selv printe. 

• Læs introduktionen og haikudigtet højt for klassen

• Hjælp klassen med at skrive deres egne haikudigte

• Medbring haikudigtene, så klassen kan udstille dem i Fortælleskoven

• Inddel klassen i trepersoners grupper inden besøget

Vi glæder os til at se jer i Fortælleskoven, 
Hilsen Biblioteket Kulturværftet 
helsbib.dk

DET LITTERÆRE 
U D S T I L L I N G S H US

Albertslund Bibliotek    
Biblioteket Frederiksberg     

Helsingør Kommunes Biblioteker

Kære børn i 4.-5. klasse
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ROKKETAND

Første tand rokker

Resten venter i køen

Meget mønt på vej

MENU

hvorfor dog makrel

hvorfor jordskok, hvorfor kål 

når pizza findes

 

SENGETID

tænderne børstet

hår friseret, sengen redt

klar til sindssyg drøm

HAIKU DIGTE 
TEKST KIM FUPZ AAKESON

HAIKU DIGTE

5

7

5

HAIKU-DIGT



6 BILAG EVALUERING FORTÆLLESKOVEN BILAG EVALUERING FORTÆLLESKOVEN 7

HAIKU DIGTE

Haiku er japanske digte, som blev opfundet for 400 år siden
Hauki digte skrives på en helt bestemt måde – så spids lige ørerne:

 • Der er 17 stavelser i et haiku digt – prøv lige at klappe dig igennem 
               ordet ”sommerfuglene”  
 
 • Hvor mange stavelser har du brugt?

 • Hvor mange stavelser har du tilbage?

 • Dit haiku digt skal have 3 linjer:

 • Første linje: 5 stavelser

 • Anden linje: 7 stavelser

 • Tredje linje: 5 stavelser
 
 • Dit haiku digt skal handle om noget du hører, ser eller føler i en skov

 • Skriv dit haiku digt i nutid – skriv fx ordet ”hører” i stedet for ”hørte” eller ordet  
                ”ser” i stedet for ”så”.

Rigtig god skovdigtelyst.  
Jeg glæder mig til at møde dig i Fortælleskoven.

Mange hilsner fra  
skovfogeden
 
”Der er historier alle vegne. I Fortælleskoven gemmer de sig over det hele. Når I har været i 
Fortælleskoven, er I også fortællere”.

”Menu”
Hvorfor dog makrel

hvorfor jordskok, hvorfor kål
når pizza findes

VELKOMMEN I FORTÆLLESKOVEN
Intro til haiku digte

(haikudigt af Kim Fupz Aakeson)

DET LITTERÆRE 
U D S T I L L I N G S H US

Albertslund Bibliotek    
Biblioteket Frederiksberg     

Helsingør Kommunes Biblioteker

HAIKU DIGTE

L AV DIT EGET HAIKU-DIGT
Med 5 stavelser i første linje, 7 stavelser i anden linje og 5 stavelser i sidste linje

5

7

5
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Døden

Døden bor i Ballerup. Døden passer sin 
have og sig selv. Det med haven går ikke 
så godt. Døden har ikke grønne fingre, 
ting har det med at visne når han rører 
dem. Døden er meget, meget glad for 
blomster af plastik og havenisser.

Nye naboer

I går flyttede en ny familie ind i lejlig-
heden ved siden af. To voksne og to 
børn. De hedder Jespersen til efter- 
navn. De kører i en gul bil. På deres 
dørmåtte står der VELKOMMEN.  
Børnene hører popmusik og de  
voksne tørrer tøj på altanen. Det  
eneste mærkelige er, at de alle sammen 
er elefanter. 

Pigen der  
glemte sit navn

En morgen opdagede en pige, at hun 
havde glemt sit navn. Hun ledte efter det 
alle vegne på sit værelse. Under sengen. 
I skufferne på skrivebordet. I skabet.  
Hun ledte og ledte efter det pokkers  
navn. Heldigvis råbte hendes mor på  
hende:”Nu kommer du og spiser den  
havregrød, Katrine!”

Hund

Man behøver ikke at eje en hund, man 

kan godt klare sig uden. Men det er et 

slid. Man skal selv rende rundt i par-

kerne og snuse til buske og til græs-

set, man skal selv tisse i hjørnerne og 

spise mad af skåle. Og det værste er, 

når postbuddet kommer, så skal man 

ligge på lur bag hækken og springe 

frem og bide ham i benet. Og forklare 

det hele bagefter.

16 HISTORIER 
TEKST KIM FUPZ AAKESON

Humør

Der findes mange slags humør. I dag 

er mit humør ikke det smarteste. Jeg 

vil slå meget hårdt på ting, der larmer. 

Jeg vil skrige ind i folks ører, så det 

gør ondt. Jeg vil hyle mod månen og 

male mig med blod under øjnene. Og 

kun spise med kniv og gaffel, hvis der 

bliver tid til overs.

Verdens  
stærkeste mand

Verdens stærkeste mand kan løfte en 

hel folkevogn. Verdens stærkeste mand 

kan bøje en tyk jernstang. Verdens 

stærkeste mand kan knuse en sten 

med de bare næver. Verdens stærkeste 

mand er bange  for mørke og sover 

altid med lyset tændt.

Engang  
i en skov

Engang i en skov. Pludselig voksede  

der et guldtræ op midt i det hele. 

Alle de andre træer følte sig pludselig  

matte og grønne og kedelige. Men 

så kom deres æbler, og alle børnene 

jublede.

Pakkeleg

Hvad er der i gaven med det fine papir? 

Er det en bold? En bog? Er det noget 

levende? Noget med pels? Med hale? 

Og skarpe tænder? Tør du overhovedet 

pakke den op?

16 HISTORIER 
TEKST KIM FUPZ AAKESON
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Pingvin

Pingviner kan ikke lide farver, de  

klæder sig kun i sort og hvidt og ikke 

andet. Der var vist engang en ping-

vin, der kom tilbage fra Amerika med 

rød hat og polkaprikket butterfly og  

ville hedde Bob. Det lo de meget af 

den vinter.

De små ting

De små ting lister af, når du vender 

ryggen til, den vante, nogen strikke-

de til dig, den gule strømpe, der nu 

pludselig kun er én af, de små ting 

vil ud at opleve noget, et eventyr, et 

fremmed land, de vil forelske sig, de 

vil spise stærk mad, de vil se en sol- 

nedgang i sindssyge farver.

Man lukker en bog

Man lukker en bog. Man vil ikke læse 

mere om de trolde, alle de riddere 

til hest, de prinsesser med guldhår. 

Og så? Hvad laver de derinde, når  

bogen er lukket? Drikker ridderne og 

prinsesserne øller og synger dumme 

sange, mens troldene fodrer hestene, 

strigler dem, nusser dem og aer deres 

bløde, bløde muler?

Drøm

Jeg drømmer mig væk. Jeg drømmer 

mig helt tæt på. Jeg drømmer mig stor 

og stærkere end min far. Jeg drømmer 

mig flyvende, løbende, rødmende, 

skrigende, glitrende, rablende, stor-

mende. Og så vågner jeg og går i gang 

med at være mig.

16 HISTORIER 
TEKST KIM FUPZ AAKESON

Gud

Gud sidder klar ved telefonen hver 

dag mellem 8 og 16. Der kan man  

ringe og ønske sig lige, hvad det skal 

være. Man kan ønske sig godt vejr og 

et langt liv og et stort dukkehus. Men 

nummeret? Hvor faen var det lige, vi 

lagde nummeret?

Den 6. sans

Vi kan 5 ting. Vi kan høre, vi kan føle,  

vi kan se, vi kan lugte, og vi kan smage. 

Nej, 6 ting forresten, vi kan osse ligge 

på sofaen og kede os helt vildt meget. 

Lyde

BANG! siger kanonerne. WROOOM! 

siger racerbilerne. KAZAMMM! siger 

troldmanden. Og ssshhhhh siger min 

far og stryger mig over panden, og 

lidt efter sover jeg.

Tyveknægt

Der var en fræk tyv i Tyskland, der 

huggede alt, hvad han kunne komme i 

nærheden af. I starten mest tasker og 

guldure, men da han blev træt af det, 

begyndte han at stjæle større ting,  

malerier, standerlamper, ponyer og  

biler med læderindtræk, to køjesenge, 

en speedbåd, en postkasse, og mere 

kan jeg ikke fortælle, for han stjal 

osse resten af denne her hist ...

16 HISTORIER 
TEKST KIM FUPZ AAKESON
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TEKSTFRAGMENTER  
LAVET AF PROJEKTGRUPPEN

TEKSTFRAGMENTER  
LAVET AF PROJEKTGRUPPEN

Begyndelser 
Der var engang
Der kom en pige på en cykel
Som alle ved er der træer i en skov, men 
Omme bag bakken ligger 
Dybt nede i hullet 
Oppe i træet
Vi kender alle sammen historien om 
Det var en af de dage
Han ville aldrig glemme den dag hvor
Skoven lå lige dér
Hun havde kigget ud af vinduet i to timer
Det er aldrig for sent at
Havde jeg dog aldrig
Havde jeg dog bare
Det var ikke uventet, men alligevel
Luk øjnene og tænk på
 
Midter
Men inde i skoven
Det blev et frygteligt regnvejr
Pludselig kom et lille dyr spurtende, og
Midt i festen skete der
Han gemte sig under et
Og så kan det da nok være, at
Så for Søren!
200 millioner lagkager 
Men så kom der en hund løbende
Så lød der et brag og
Alle børnene var enige om
Det var det sjoveste af det hele, for så …
Op af tasken trak hun verdens mindste …
trylle-trylle-trylle 

Slutninger
Flere af dem levede lykkeligt til deres dages ende.
Og på den måde endte det.
Hokus, pokus, boller med kokos
Snip-snap-snude
Og så får du ikke mere for den 25-øre
Og så holdt de en stor fest
Så det gjorde han aldrig nogensinde igen
Set i bakspejlet var det ikke særligt klogt
Godnat og sov godt
Og hun så ham aldrig igen
Måske går han stadig og leder
Slut, truuuuuuuut, finale
Og så alligevel
Og hvis grøntrutteren ikke er rejst, så er den her nok endnu
Og ved du hvad: det var det!

Humør
sur var han, og sur blev han 
Juhu, sagde pigen
Og de lo og lo 
De grinede så tårerne trillede
Hun rødmede og smilede
han blev så gal at han var ved at eksplodere 
hun hoppede af skræk
det var så trist at tårerene trillede ned af kinderne 
det havde han rigtig godt af!
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Vejr
snestorm
isglat
blæsevejr
hedebølge
orkan
forårsregn
badevejr
Sommerregn
Isvejr
Cykelvejr
Regn og rusk
tåge
Stjerneklart
Modvind
Medvind
Sommersol
lyn og torden
vindstille
hagl så store som appelsiner

Personer
Skovfogedens hjælper
parkeringsvagten
pølsemanden
dyrepasseren
iskioskdamen
strandløven
bagerjomfruen
Børnebibliotekar
Skolelærer
Mor
Naboens slemme dreng
Astronauten
Klovnen
Den fregnede pige
Drengen med de store fødder
Damen med de lange negle
Heksen
Kanonkongen
Manden med den store mave
Gud
Tvillingerne Gul og Blå

TEKSTFRAGMENTER  
LAVET AF PROJEKTGRUPPEN

OBSERVATIONSSKABELON
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PROGRAMMERING  
FORMIDLINGSFORLØB

PROGRAMMERING  
FORMIDLINGSFORLØB

Programmering af formidlingspakker, oversigt 23.01.2018/rev. 17.04.2018 
 
Målgruppe FØR besøg UNDER besøg EFTER besøg 

 
Børnehavebørn 
 
 

 
Intromatr til pæd som oplæg til 
samtale om: 

• Udstillingen 
• Rammen (en skov) 
• Ord/begreber: 

fx om grøntrutterens 
karakteristika (lytte, snuse, 
nysgerrig, kigge op/ned, 
foran/bagved 

• skabelon Grøntruttermaske 
• Fupz text: Engang i en skov 

(trykt i brochure) 

 
Skovfoged: 

• vest + hat + skilt 
• skralde 
• mega brochure 
• aflytning af Fupz’ 

historier 
Grøntruttermaske på 
Sko af > ned i ost 
Plakat A3 
Frøpose: Historie + frø 
 

 
Plakat hænges op i institutionen 
 

 
Børnehave, max. 12 børn 
5 min 10 min       5 min 20 min                                                                                         15 min              5 min 
 

 

Skovfoged:  
velkommen 
Se talekort! 

 

Historier: fælles aflyt  

 

Sko af 

Grøntrutter-
maske på  

 

Fortælleskoven 

Lytteposter + skuffer 

Skabstræ + skuffer 

 

Evt. 
værksted 

 

Farvel, plakat + 
frøposer 
 

 
Frie børn 5-11 
år + deres 
voksne 
 

  
Brochure ligger fremme 
 
Værkstedet åbent (det er det 
altid) gule, lysegrønne, orange 
papirer i bladform 
 
Skovfogedtid (Helsingør: hver 
2.-3. weekend) 
Annonceres på skilt   

• vest + hat + skilt 
• skralle 
• mega brochure 

Intro: se talekort! 
Sko af > ned i ost  
 
Plakat A3 
Frøpose: Historie + frø 
Evt. tegninger/ 
historier på snor 

 

 
Annonceret event: max 12 personer  
5 min 10 min       2 min 30 min                                                         3min 
 

Skovfoged:  
velkommen 
Se talekort! 

Historier: fælles aflyt  Sko af  

kurve 

Fortælleskoven 
Lytteposter + skuffer 
Skabstræ + skuffer 
evt. værksted 

Farvel, plakat + frøposer 
 

 
Skolebørn  
0.-3. kl. 
Indskoling 
 
 

 
Intromatr til lærer udgpkt i 
 Fællesfaglige mål: 

• byggeklodser til historier 
• Fupz text: Engang i en skov 

(trykt på brochure) 
• skabelon (blad) til skovtegning  > 

med på udstillingsbesøg 
 

 

 
Skovfoged: 

• vest + hat + skilt 
• skralde/horn 
• mega brochure 

Inddel i grupper m kurve: 
• skov 
• Lytteposter 
• Værksted 
• skabelon 1: start, 

midte, slutning 
Sko af > ned i ost  
Skovtegninger op på snor 
Plakat A3 
Frøpose: Historie + frø 

 
Plakat hænges op i klassen  
 
Refleksionsideer til lærer: 

• Fuldfør en historie på 
baggrund af skabelon 1 ’start, 
midte, slutning’ 

 

 
Besøg af skoleklasse: 60 minutter. Klassen inddelt i 3 grupper, som skifter hvert 10. minut på lysegrøn aktivitet 
5 min 10 min       2 min 10 min 10 min 10 min                        10 min                  3 

Skovfoged:  
velkommen 
Se talekort! 

Historier: fælles aflyt 
Tegninger/blade på 
snor 

Sko af  Fortælleskoven Lytteposter + 
skuffer 

Skabstræ + skuffer værksted Farvel, plakat + 
frøposer 
 

 
Skolebørn  
4.-5. kl. 
Mlmtrin 
 
 

 
Intromatr til lærer udgpkt i 
 Fællesfaglige mål: 

• snak om digte/Haiku 
• skabelon i bladform til haiku med 

Fupz-txt Menu trykt 
• skriv > blad med på udst 

 
 

 
Skovfoged: 

• vest + hat + skilt 
• skralde/horn 
• mega brochure 

Inddel i grupper m kurve: 
• skov 
• Lytteposter 
• Værksted 
• skabelon i bladform 

til haiku 
Sko af > ned i ost  
Blade hænges på snor 
Plakat A3 
Frøpose: Historie + frø 
 

 
Plakat hænges op i institutionen  
 
Refleksionsideer til lærer: 
Præsentation i klassen af de nye 
haikudigte ud fra den skabelon, 
eleverne udfyldte i Fortælleskoven. 
Eleverne får lejlighed til at præsentere 
resultat og reflektere over, hvordan 
man kan lave historier i form af 
haikudigte og fortælle dem 
 
 

• Fuldfør en historie på 
baggrund af skabelon 2 ’start, 
midte, slutning’ 

 
Besøg af skoleklasse: 60 minutter. Klassen inddelt i 3 grupper, som skifter hvert 10. minut på lysegrøn aktivitet 
5 min 10 min       2 min 10 min 10 min 10 min                        10 min                  3 
 
 

Skovfoged:  
velkommen 
Se talekort! 

Historier: fælles aflyt 
Tegninger/blade på 
snor 

Sko af  Fortælleskoven Lytteposter + 
skuffer 

Skabstræ + skuffer værksted Farvel, plakat + 
frøposer 
 

Personale 
 
(Majken) 

Koncept kort fortalt 
 
Åbne/lukkemanual  (’et lykkeligt arbejdsliv 
med Fortælleskoven’)  

Skovfogedtips: talekort med 
formidlingspunkter OK 
 
Observationer efter skema 

Evalueringer 
 
Praktisk erfaopsamling 
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EKSEMPLER PÅ PROJEKTGRUPPENS  
WORKSHOPS

EKSEMPLER PÅ PROJEKTGRUPPENS  
WORKSHOPS

Rum-værk: Den 4-dimensionale tekst 
 
Workshop 9. maj 2017 kl. 10-15 på Biblioteket Kulturværftet i Helsingør/ 
Henvendelse: Foyeren, spørg efter Majken, mobil 2531 3662 
 
 
 

PROGRAM 
 
 
Intro     
    Velkomst 
    Præsentation af workshoppens deltagere 
kaffe & croissant   Dagens program 
 
 
 
Præsentation af projektet 
    Hvem er med i projektet? 
    Hvad skal vi opnå?   
    Tidsplan 
 
 
Ønsketænkninger - ønskerum 
    Rum der fortæller 
vand & frugt   Historier jeg gerne vil opleve som rum 
 
 
FROKOSTPAUSE  
 
 
Virkeligheden eller: Et bibliotek er et bibliotek er et bibliotek 
    Funktioner, drift, lovgivning og andet kedelig realisme 
kaffe & søde sager  Hvad vil vi have og hvad kan vi få 
 
 
Opsamling 
    De næste skridt 
    Tak for i dag 
 
 
 
 
De bedste hilsner, Majken Jørgensen 

Workshop i projektgruppen Rum/Værk: Den 4-dimensionale text 

10.10.2017 kl. 9 – 15  i Helsingør 
 
 
Workshoppen foregår på Biblioteket Kulturværftet, 10 min gang fra Helsingør Station. 
Ring til mig, når I står i Foyer’en: 2531 3662 
 
Deltagere: Franz (Frederiksberg), Sigrid, Louise og Lene (Albertslund), Jette, Julie og Gustav 
(Helsingør) + Majken, projektleder. Louise går tidligere og Gustav kommer senere. 
 
 
Program 
 
Velkommen over kaffe, te og croissants 
 
Procesplan: status  
Projektets formål og mål: kort repetition 
 
Konceptet: gennemgang af koncept og model 
 
Formidlingssnak frem mod et fælles sprog: 
- definitioner på formidling 
- hvad er kvalitet i formidling 
- hvad skal projektet levere 
 
Valg af formidlingsspor/pædagogikker 
 
Intensivt gruppearbejde med cafédialogmetoden som værktøj. 
Temaer: krop, æstetiske processer, partnerskaber.  
Gruppe A (Lene og Franz) 
Gruppe B (Sigrid og Julie) 
Gruppe C (Jette og Louise/Gustav) 
 
Frokost og afslappet snak/evt. lille tur rundt om Kronborg (vejrafhængig) 
 
Gennemgang og diskussion af gruppearbejderne til akkompagnement af søde sager og kaffe 
 
Proces for videreudvikling af formidlingspakke 
 
Tak for  i dag 
 
 

Mh/ Majken  
maj65@helsbib.dk 
2531 3662 
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Workshop i projektgruppen Rum/Værk: Den 4-dimensionale text 
23.01.2018 kl. 9 – 16  på Frederiksberg Bibliotek, mødelokale Heerup 
 
Kære projektgruppe 
Vi er nu nået til workshop nr. næstsidst i ’Fortælleskoven’. Denne gang er forløbet i 2 halvdele: 

• en formiddag hvor kunstnerne deltager 
• en eftermiddag hvor udstillingsarkitekten forhåbentlig er med den første time 

Projektgruppens deltagere: Pia (velkommen ), Michelle (Frederiksberg), Sigrid, Louise og 
Lene (Albertslund), Jette og Julie (Helsingør) + Majken, projektleder 
Kunstnerne: Kim Fupz Aakeson og Jørn Villumsen. Arkitekten: Kasper Lyneborg 
 
Program 
 
9.00-12.00 Velkommen over kaffe, te og ngt der er bagt 
Formiddagens hovedfokus: 
FORTÆLLING FORMIDLING  FORMGIVNING 
 
Opgaven er at få disse 3 elementer til at mødes og forløse hinanden. 
Projektgruppens fokus er: formidlingspakken. 
Derfor kort status på koncept, indhold, scenografisk hovedgreb  
 
Herefter fælles repetition af: 

• hvilke vilkår, vi arbejder med 
• hvilke darlings vi må vinke farvel til 
• hvilke nye muligheder vi ser 
• hvilke nye, realistiske krav vi har 

Farvel til Fupz og Jørn (måske går de med ud og spiser frokost) 

12.00 – 13.00 Frokost på Madklubben, Solbjergvej 
Tjek frokostmenuen ud og send en mail til mig senest mandag den 22. kl. 12.00 om dine 
ønsker for både mad og drikke! 
http://madklubben.dk/wp-content/uploads/2017/05/Frederiksberg-Allday-Menu-Vinter-2018-DK-godkendt-KA0111.pdf 
 
13.00-16.00 nyt forløb og nyt mødelokale på biblioteket 
Udstillingsarkitekt Kasper Lyneborg fremlægger det formmæssige greb ’det opskalerede Prior-
teater’ og gennemgår muligheder og opmærksomhedspunkter 
 
Kaffe og glucoserige sager bringer os videre til: 

• udarbejdelse af synops som styringsramme for arbejdet med formidlingspakken 
• fordeling af det konkrete indholdsarbejde 
• deadlines, koordinering, publicering 

Ideer til events, fernisering, mf m.m. 
Dato for afsluttende projektmøde 
Evt 
 
Mh/ Majken 2531 3662 maj65@helsbib.dk 
 

Workshop i projektgruppen Rum/Værk: Den 4-dimensionale text 
16.03.2018 kl. 10-16 på Biblioteket Kulturværftet/Helsingør, mødelokale Skt. Olai 

Deltagere: Pia (Frederiksberg), Louise og Lene (Albertslund), Jette og Julie (Helsingør) + 
Majken, projektleder Afbud: Sigrid (Albertslund) 
 
Kære projektgruppe 
Vi er nu nået til den sidste workshop i ’Fortælleskoven’ inden premieren.  
Dagens program er dedikeret tre ting: 

• gennemgå skalamodel, installationer, figurer i.f.t. funktion og formidling 
• tage opfølgende beslutninger for at gøre klar til leverance 
• gennemarbejde skema til observationer og aftale praksis for observationer 

Program 
kl. 10.00-12.15  
Rekvisitter: Kaffe og croissanter, post its, skalamodel, tegninger, tekster 
Formiddagens opgaver: 

• Udstillingens elementer gennemgåes: 
o indbyrdes placering 
o funktioner og aktiviteter 
o Fupz’ ord 
o Jørns figurer 
o Lyd 
o Lys 

• Blyantstræ og snoreophæng 
• Skabstræ til ord??? 
• Værksted 
• picnictæppe – og skoafsætning 
• skuffer med. Skovsnask +andet? 
• Hvad skal skovfoged(erne) hedde? 

 
kl. 12.15 – 13.15 
Af sted til frokost: Café Andre på Axeltorv. http://cafeandre.dk/cafe-andre-menuen/ 
Jeg har bestilt en særlig kage, som vi tar med retur  
 

kl. 13.15 – 16.00 
Rekvisitter: Kaffe og meget kage, vand, 3 x invitationer, turnéplan, forslag obsskema m.m. 
Formiddagens opgaver: 

• Opsamling fra formiddagen m.h.p. beslutninger 
• Invitationerne til skoler og børnehaver 
• Åbningsprogram 
• Turnéplan konfirmeres 
• Arrangementer og events 
• Web & SoMe 
• MF, herunder annoncering 

 
• Observationsmetodik gennemgåes og besluttes: skema + praktik 
• Dato for midtvejsevaluering: projektgruppemøde primo juni? 

 
Mh/ Majken 2531 3662 maj65@helsbib.dk 
 

EKSEMPLER PÅ PROJEKTGRUPPENS  
WORKSHOPS

EKSEMPLER PÅ PROJEKTGRUPPENS  
WORKSHOPS
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PR MATERIALE O. LIGN

Fortælleskoven
Liste over PR produceret Helsingør:

• Logoer DLU
• Invitation til fernis
• Pressemeddelse

• Invitationer til skoleklasse 0.-3.
• do 4.-5.
• do bvh
• Tak for tilmelding skoleklasse 0.-3.
• do 4.-5.
• do bvh
• skabeloner til blade
• intro til digte + haiku
• fortæl din egen historie-skabelon
• Engang i en skov-bladet
• Haiku-bladet
• skabelon grøntruttermasker

• Brochure/folder
• Plakat

• Observationsskema
• Manual: åbne/lukke/regler

PRESSE I UDVALG

Albertslund Posten
• Lokalglimt (bagsidefoto fra åbning)

Frederiksberg Bladet 
• Det er næsten som at gå i en bog
• En forunderlig Fortælleskov
• Kom i Fortælleskoven med skovfogederne

Frederiksborg Amts Avis
• Nogen gange kan man ikke se historien for bare ord (opvarmningsartikel)
• Hvor ord og billeder gror (reportage fra åbning)

Helsingør Dagblad
• Fortælleskovens fantastiske verden (om produktionen)

Børn i Byen
• Fortælleskoven udvalgt til ’ Børn i Byen’s hjemmeside plus nyhedsbrev




