
Velkommen til Museum Sønderjylland

Vi håber, I får udbytte og glæde af besøget. Vi håber også, at I vil hjælpe os med at passe på 
museets mange genstande, værker og bygninger. For at sikre det og for at sikre, at øvrige 
gæster også får et godt besøg, har vi udformet en række færdselsregler, som vi vil bede jer 
læse og overholde under besøget. Det er lederen af jeres gruppe, der er ansvarlig for, at hele 
gruppen kender til og overholder reglerne.

Praktiske oplysninger
I forbindelse med besøget er der en række praktiske forhold, I skal kende til, inden I går ind på 
museet:

• Al færdsel ud og ind af museet foregår gennem museets hovedindgang.
• Gruppen skal færdes samlet under besøget, medmindre andet er aftalt. 
• Enhver anvisning fra museets personale skal følges.
• Lærerne – og ikke museets ansatte – har ansvaret for eleverne under besøget.
• De udstillede museumsgenstande skal omgås med varsomhed. Man må således ikke   
 løbe rundt i udstillingerne eller berøre de udstillede genstande. 
• Al færdsel skal foregå roligt og hensynsfuldt over for øvrige gæster. 
• Rygsække, større tasker og evt. andre genstande deponeres i garderoben. Her finder I   
 garderobeskabe, hvor der er mulighed for at låse evt. værdigenstande inde. Alternativt   
 kan museumsværten tage vare på disse. 
• De fleste af museernes udstillinger er tilgængelige for kørestolsbrugere/gangbesværede.

Til undervisningsinstitutioner 

FÆRDSELSREGLER ved Museum Sønderjyllands 10 museer



Mad og drikke
Oftest er det muligt at indtage medbragt mad og drikke i museets cafe, skolestue eller gårdhave. 
Personalet anviser et sted til jer. Mad eller drikkevarer må ikke tages med ind i udstillingerne. 
Efter endt brug af lokale er det klassens ansvar at efterlade området i pæn og ryddet stand og 
sikre, at skraldespandene benyttes.

Butik og café
Museet har en butik, hvor man kan købe souvenirs, bøger, is, drikke og andre forfriskninger. 
Vi holder som regel butikken åben i forbindelse med jeres besøg. Husk også at afsætte tid til at 
handle, hvis I ønsker det.
 
Toiletter 
Der er toiletter på alle vores museer – følg skiltene, eller spørg personalet, hvor de er.   

Rygning
Der er rygning forbudt overalt på museet, også på museets udendørs arealer. Nogle steder er 
der derfor ret langt til steder, hvor det er tilladt at ryge.  

Fotografering
Det er tilladt at fotografere til privat/ikke-kommercielt brug i museets udstillinger, dog uden 
brug af stativ og blitz. 

Påklædning
Omfatter undervisningen udendørs besøg, er det måske nødvendigt at have skiftetøj og ekstra 
sko med. Skal I deltage i aktiviteter, hvor der skal arbejdes ved bål, med ler og farver, på 
byvandring, på udgravning eller lignende skal I huske tøj, der kan tåle at blive beskidt og er 
vind- og vandtæt.  

Undervisning
• Kom gerne 10 minutter før aftalt tid. Det er vigtigt, at alle er klar til at gå i gang, dvs. 
 toiletbesøg, spisning mv. er klaret, inden undervisningen begynder.
• For sent fremmøde på mere end 30 minutter og uden forudgående varsel betyder, at det  
 aftalte undervisningsforløb ikke kan gennemføres. Det er derfor en god idé at give besked  
 til din kontaktperson på museet eller kontakte det lokale museum. Man kan også ringe   
 på Museum Sønderjyllands hovednummer 65 37 07 00 og meddele evt. forsinkelser. 
 I disse tilfælde vil vi gøre, hvad der muligt, for at gennemføre aftalen.
• Er der aftalt forløb uden for museets almindelige åbningstid, kan man ikke forvente at   
 kunne komme indenfor, før det aftalte tidspunkt. 

Særligt for Gram Lergrav 
Omfatter undervisningen besøg i lergraven, er det vigtigt at have tøj med, så man kan være 
udendørs i min. 1 time. Det meste af året er lergraven så mudret, at gummistøvler og regntøj 
(eller andet overtrækstøj) er nødvendigt. Husk også at have skiftesko med, så vi kan arbejde 
videre indenfor på museet bagefter.

Særligt for Drøhses hus
Kørestolsbrugere/gangbesværede har desværre 
kun mulighed for at se stueetagen og Drøhses Have.


