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Greves Uhyggeligste Festival – GUF 

Tilbud til skoler og dagtilbud 

 

Greves Uhyggeligste Festival har udviklet to gratis digitale tilbud til børn i skole og SFO, hvor børn for-

tæller for andre børn. Du kan også nå at booke et arrangement til din klasse eller børnegruppe. 

Greve Museum vækker gyserhistorier til live på 

www.skoletube.dk  

Hør om Mosede Hans, Stingy Jack og dødedøren i videoerne fra Greve Museum og find opgaver og 

lærervejledning til selv at lave gyserhistorier i Book Creator. 

Materiale, ressourcer og lærervejledning er udviklet, så du kan bruge det, selvom du ikke tideliger har 

arbejdet med Book Creator og egner sig også til hjemmeundervisning. Materialet er udviklet i samar-

bejde mellem Greve Museum og firmaet Leg med IT. 

Fag: dansk 

Klassetrin: 4.-6. klassetrin 

Faglige mål:  

- Eleven har forståelse for mystik og overtro i fortællingerne fra Greve og omegn. 

- Eleven kan analysere hvordan effekter og virkemidler gør en gyser uhyggelig. 

- Eleven kan anvende virkemidler til at skabe en uhyggelig stemning i en fortælling. 

Længde: en dobbelt undervisningslektion 

Offentliggøres: 22. oktober på www.skoletube.dk.  

Tilmelding: Materialet er tilgængeligt via www.skoletube.dk, hvor du altid kan bruge 

det. Men du må meget gerne tilmelde din klasse, ved at sende en mail med navn på 

skole og klassetrin til kfu@greve.dk, så vi kan se, hvor mange og hvem der bruger ma-

terialet. Så sender vi også et link til dig, så snart materialet er tilgængeligt. 

 

 

Gyserfilm fra Greve Kultur-Base 

”Hekse, monstre og uhyggelige havfruer er på fri fod i Greve”  

Har I ikke hørt nyheden endnu, så skal du se Greve Kultur-Base, Performanceskolen og Musikskolens  

nyhedsudsendelse sammen med eleverne i din klasse eller i SFOen. Samtidig kan I udfylde sjove 

spørgeskemaer som følger med. 

http://www.skoletube.dk/
http://www.skoletube.dk/
mailto:kfu@greve.dk
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Brug fredag den 30. oktober – eller en anden dag – på at fejre Halloween. I kan se filmen, genkende 

super uhyggelige lokationer fra jeres egen skole og udfylde spørgeskemaet sammen. Det kan måske 

være afsæt for en mere coronavenlig fejring af Halloween, hvor I selv gør spørgeskemaerne til en 

uhyggelig konkurrence. 

Se en teaser her: https://www.facebook.com/watch/?v=330129658295730 

 

 

Klassetrin: Ca. fra 2. klasse og opefter. Men vi anbefaler, at du se filmen før børnene. 

Der kommer en disclaimer sidst i filmen som viser, at alt var det pure opspind. 

Længde: Ca. 25 min 

Offentliggøres: 30. oktober på www.greve.dk/GUF  

Tilmelding: Skriv en mail med navn på skole eller SFO til ktt@greve.dk, så vi kan se 

hvor mange og hvem der bruger materialet. Så sender vi også et link til dig, så snart vi-

deoen er offentliggjort. 

 

Vil din klasse eller børnegruppe på tur eller have 

besøg?  

Så er der er stadig ledige arrangementer under Greves Uhyggeligste Festival. Alle arrangementer for 

børn i skole og dagtilbud afholdes for én klasse/gruppe ad gangen og efter gældende corona-

retningslinjer. 

Se det fulde program og tilmelding her: www.greve.dk/GUF 

 

Følgende arrangementer er ledige: 

Mandag den 26/10:  

- Greve Bibliotek: Mød forfatter Camilla Wandahl (4. klasse) 
- På jeres skole: Lav dit eget familietræ (6-10 år) 

 

Tirsdag den 27/10:  

- Greve Bibliotek: Mød forfatter Morten Dürr (6. klasse) 
- Greve Museum: Teater: ”Om ikke at blive ædt (fra 5 år) 

 

Onsdag den 28/10: 

- Greve Museum: Teater: ”Om ikke at blive ædt (fra 5 år) 
- På jeres skole: Musikworkshop (6-9 år) 

 

Torsdag den 29/10: 

- I jeres SFO: Uhyggelige fortællinger  
- På jeres skole: Musikworkshop (6-9 år) 
- På jeres skole: Sangskriverworkshop (4.- 9. klasse) 

 

Fredag den 30/10:  

- I jeres SFO: Uhyggelige Fortællinger 

 

Følg med i programmet eller skriv til kulturogfritid@greve.dk, hvis du har spørgsmål. 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=330129658295730
http://www.greve.dk/GUF
mailto:ktt@greve.dk
http://www.greve.dk/GUF
mailto:kulturogfritid@greve.dk
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Kultur og Fritid 

Greve Kommune 


