Kulturfagsmaraton 2020 - Morten Dürr
Beskrivelse
Kulturfagsmaraton 2020 handler om forfatteren Morten
Dürr, der deltager i Kulturfagsmaraton 2020 over flere
omgange. Dette samarbejde kulminerer d. 12.05.2020,
hvor alle jeres elever deltager i det store KFM-event i
Rødkærsbro
Eleverne vil på konkurrencedagen møde Morten Dürr
og høre ham snakke og fortælle om sine egne kreative
processer. Eleverne kommer til at prøve kræfter med
videredigtning, der skal skrives ind i Twine, således at
elevernes historie bliver nonlineær. Eleverne skal også
producere en podcast, der skal baseres på uddrag fra
Morten Dürrs forfatterskab, og derudover skal de på
eventdagen score point ved at gennemføre et
aktivtimeløb.

Praktisk information
Udbyder
Børn og Unge

Forløbstype

Besøg på egen hånd

Målgruppe

5. - 6. klasse

Antal
250
Periode
17.05.2019 - 12.05.2020
Varighed

Efter uge 2 er der vidionvejledninger omk. anvendelse
af Twine og podcast - se under materialer
Aktiviteter
På selve dagen for kulturfagsmaraton finder den tredje
store konkurrence sted, hvor eleverne skal dyste i
kreativitet, viden om Morten Dürr og andre sjove
opgaver. Disse opgaver er en del af et løb rundt på
Rødkærsbro Skoles område, hvor eleverne skal løse
forskellige opgaver. Det vil være en fordel, hvis I på
forhånd har inddelt alle jeres elever i 4-mandsgrupper
til denne aktivitet.
Morten Dürr udvælger og kårer vinderklasserne i de to
kreative konkurrencer. Alle konkurrencerne giver point
til det samlede regnskab, der afgør hvilken klasse, der
bliver kåret som vinderklassen i kulturfagsmaraton
2020.

5 timer
Eventdagen i Rødkærsbro er fra kl 9-14.
Der kan arbjedes med bøgerne
i forskelligt omfang. De
har forskellige sværhedsgrad og I kan
derfor differentiere og vælge det værk, der
passer bedst til jeres klasse. I har mulighed
for at forberede og planlægge hele jeres
arbejde, som I vil sammen med eres
klasse, men I kan også vælge at følge
vejledningerne fra Kasper og Morten.
Dette forløb er gratis
Emneområde
Litteratur og medier
Fag

Forberedelse
D. 26.04.2020 er der deadline for indlevering af
produkter til årets Kulturfagsmaraton. Se kravene i
vedhæfte dukumen under materialer. I skal sende jeres
produkter til kasp816e@viborgskoler.dk. Der skal
indleveres to kreative produktioner, der arbejder videre
med Morten Dürrs materiale. I jeres klasse har I
arbejdet med minimum et af de tre værker, der er
blevet stillet til digital rådighed i perioden 1.1.20-1.6.20.
Det drejer sig om “Robotten kan skide” (roman for
mellemtrinnet), “En lort med tusind ben” (letlæst

Dansk
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Transporttilskud
Det er muligt at søge transporttilskud til
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illustreret roman for mellemtrinnet) og “Zenobia”.
(graphic novel)
Det er ikke et krav, at I bruger de digitale udgaver, hvis
I har adgang til bøgerne via CFU eller jeres bibliotek,
så er det helt i orden. Kravet er blot, at jeres kreative
arbejde tager udgangspunkt i de værker, der er nævnt i
dette dokument.

dette forløb.

Kontakt udbyder
Børn og Unge

Formål
Kulturfagsmaraton har til formål at booste kreative
læringsprocesser i kulturfagene på mellemtrinnet, hvor
vi hvert år vælger et nyt tema at arbejde med. I år
kommer eleverne til at stifte bekendtskab med
forfatteren Morten Dürr, som vil møde på eventdagen
d. 12.06.2020, hvor han kommer og fortæller om
kreative processer og kårer vinderen i den samlede
konkurrence og i året overraskelse.
Eksempler fra Fælles Mål:
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet
kommunikation, hvor eleven kan kommunikere med
bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige
formelle og sociale situationer.
Sted
Rødkærsbro Hallen
Brændstrupvej 23
8840 Rødkærsbro
Undervisningsmateriale
Der vil blive udarbejdet guides, tips og andre ting,
som I kan bruge i jeres planlægning. Materialerne
vil blive sendt ud til de tilmeldte lærere, når de er
lavet færdige.
Se beskrivelse af visioner og værdier for
kultufagsmaraton
Hent fil

Beskrivelse af konkurrencen
Hent fil

Tilmelding
Tilmelding og spørgsmål sendes til:
Kasper Winther Larsen
kasp816e@viborgskoler.dk
Tilmeldingsfrist
02.03.2020
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