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Landbruget i børnehøjde foregår fredag 7. juni kl. 9 – 14. 
på Dyrskuepladsen i Thisted 
 
Dyrskuet Thy-Mors foregår lørdag 8. juni kl. 9 – 15 med bedømmelse af de udstillede 
dyr – og varieret program. 
 
 

26. februar 2019 

Invitation til skoler i Morsø og Struer kommuner 
 
Alle skoleelever fra Morsø og Struer kommuner, fra 0.-3. klasse inviteres til at besøge 
Dyrskuepladsen i Thisted og møde Landbruget i børnehøjde fredag den 7. juni 2019 
kl. 9 - 14. Pladsen er fyldt med alle udstillere, som alle kan besøges. 
 
Men på denne dag er der kun få dyr udstillet. Det giver større mulighed for at færdes på 
pladsen og alligevel komme tæt på dyrene. Udstillingen giver indblik i de forskellige pro-
duktionsdyrs liv i landbruget.  
Her er: malkekøer, kalve, kødkvæg, udstilling om grise og får.  
Hobbydyr som heste, fjerkræ, kaniner og bier. Landbrugsmaskiner og meget mere. 
 
Der er Tican-pølser og ARLA-mælk til alle. (Der kan ikke købes slik og is på pladsen). 
 
Der vil være aktiviteter for alle børn, men vi ønsker at gøre en særlig indsats i forhold til 3. 
klasses elever, der får et specielt tilbud i form af en guidet tur på dyrskuepladsen.  
 
Fra 0. til og med 2. klasse 
Kom og besøg os sammen med 1-2 lærere/forældre. Oplev alle dyrskuepladsens udstil-
linger og specielt de mange aktiviteter for børn.  
Vigtige færdsels- og sikkerhedsregler. Hold samling på ”egne” børn. Gå roligt til 
dyrene, aldrig bagfra. Kravl ikke op på udstillede maskiner..  
Hold pladsen ren.  
 
 
Aktiviteter  
☺ Halmlegeplads og korn-container.  
☺ Besøg maskinudstillerne. Nogle maskiner må prøves –spørg udstillerne. Afspærring respekteres!  
☺ Få en køretur i hestevogn. 
☺ Besøg de lokale bi-avlere og fåreudstillere.  
☺ Besøg Jægerforbundet 
☺ Besøg teltet med udstilling af fjerkræ og kaniner 
☺ Skattejagt 
☺ Arla-skolemælk og Tican-pølser m/brød fra kl. 10.30 
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3. klasse 
3. klasse i følge med 1-2 lærere/forældre modtages ved indgangen til dyrskuepladsen af 
en vært, som er guide for klassen rundt til forskellige aktiviteter. Turen tilrettelægges som 
en oplevelse med fagligt indhold til forskellige poster. Her kan findes svar på spørge-
skema, som indgår i quizkonkurrence, hvor gevinsten er en tur i svømmehal (efter eget 
valg) for hele klassen.   
 
OBS. Landbrug og Fødevarer har udarbejdet mange undervisningsmaterialer, hvoraf 
nogle er gratis. Se www.skole.lf.dk 
 
 
 
 
 
Transport 
LandboThy koordinerer i samarbejde med Thisted og Morsø kommuner gratis transport 
med Snedsted og MorsøTuristfart. 
 
I vil ca. 14 dage før dyrskuet få tilsendt materiale, og I vil få en mere detaljeret information 
om netop jeres tur, transport, kort over pladsen, aktiviteter og hvilken guide, der tager sig 
af jeres 3. klasse. 
 
 
Tilmelding skal ske på vedlagte blanket senest mandag 1. april 2019. 
 
Yderligere information om dyrskuet kan hentes på Facebook og vores hjemmeside  
http://dyrskuetthymors.dk/, der løbende vil blive opdateret med program og nyheder for 
dyrskuedagene. – I er også velkomne til at tage kontakt til undertegnede på tlf. 9618 5718 
eller mail sht@landbothy.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susanne H. Thomsen 
Koordinator Dyrskuet Thy-Mors 

www.skole.lf.dk
http://dyrskuetthymors.dk/, der l�bende vil blive opdateret med program og nyheder for 
mailto:sht@landbothy.dk.
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Mailes til dj@landbothy.dk 
 
 
 
 
 
 
 
TILMELDING TIL DYRSKUET THY-MORS for: 
0., 1., 2. og 3. klasserne 
 
Skal være os i hænde seneste mandag den 1. april 2019 
 

Tag selv ekstra kopier, således at hver klasse sender sin egen tilmelding. 
 

Skolens navn 
 

 

Skolens adresse 
 

 

Kontaktperson 
 

 

Telefon (skolen) 
 

 

Mobiltelefon (kontaktper-
son) 
 

 

E-mail 
 

 

Klasse (f.eks. 1. kl. A) 
 

 

Forventet antal elever 
 

 

Forventet antal lære- 
re/voksne 
 

 

 
 
 
  

Skemaet kan også hentes som 
PDF-fil på vores hjemmeside:  
http://dyrskuetthymors.dk/ 

www.landbothy.dk
mailto:dj@landbothy.dk
http://dyrskuetthymors.dk/ 

