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Are we all alone??
Der kan uden tvivl ringes både til og fra Manchester, men måske skulle vi:
• løse vore eventuelle problemer i fællesskab i Manchester (der er alligevel ikke meget
mor og kæresten kan gøre fra Danmark!)?
• hygge os med dem vi rent fysisk er sammen med (og glæde os til at se og tale med
”de efterladte”, når vi kommer hjem)?
• vente med at ”afrapportere” til vi er tilbage i Danmark igen?

Og husk:
Det er alles ansvar, at alle har en god tur. Se dig tilbage, før du går – sidder nogen tilbage,
som måske gerne vil med? Vi er så mange, at ikke alle kan vandre af sted i samlet flok hele
tiden, men ingen skal føle sig overset og ”glemt”.
Regler for almindelig god opførsel! Spørg hvis I har brug for yderlige detaljer 
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2.0 Detaljeret rejseprogram tur/retur fra Thisted til Manchester
Info om:
Afrejse

Dag
Mandag

Dato
09.04

Kl
09:11

Program
Mødetid i Thisted.

Bemærkninger

Mandag
Mandag

09.04
09.04

09:3110:53
11:0713:12

Thisted  Struer
Struer – Fredericia

Arriva regionaltog = ingen pladsreservation
B klassen har pladser i vogn 13, sæderne 181-182 og 184-218
U klassen har pladser i vogn 14, sæderne 221-243 og 248

Mandag

09:04

13:2215:33

Fredericia  Kastrup lufthavn

B klassen har pladser i vogn: 74, sæderne 41-42 og 48-87
U klassen har pladser i vogn 74, sæderne 21-38 og 43-47

Mandag

09.04

16:20

Check-in skal være afsluttet

Husk i forvejen at tjekke om jeres bagage vejer for meget og hvad
reglerne for håndbagage er. 1

Mandag

09.04

17:20

Afgang med fly SAS fly

Flyafgangen hedder SAS SK541

Mandag

09.04

18:15

Ankomst i Manchester Airport

Mandag

09.04

Ankomst til
hotellet ca.
20:00

Afhentning af bagage og afgang til hotel
Transport med tog

Jury’s Inn
56 Great Bridgewater St.
Manchester, Lancashire M1 5LE
Tlf.: +44 161 953 8888

Selve ugen

Mandag –
Fredag

09.04-14.04

Se ugeplan.

Se program for ugen på næste side.

Morgenmad på hotel. Resten skal man selv sørge for.

Hjemrejse

Lørdag

14.04

06:00-07:00

Afrejse fra hotel med tog,

Lørdag
Lørdag

14.04
14.04

09:00
10.00

Lørdag

14.04

12:45

Check in afsluttet senest kl 09:00
Afrejse fra Manchester flyhavn med SAS
fly SK 540
Ankomst Kastrup lufthavn.

Lørdag

14.04

Kastrup-KBH

Lørdag

14:04

KBH - Struer

Lørdag

14.04

Struer - Thisted

1

MØDETID THISTED BANEGÅRD senest KL 09:15

B: 14:22 14:36
U 14:34 14:48
B: 14:52  18:47
U: 15:52  20:44
B:18:54  20:11
U: 20:54  22:11

Flyafgangen hedder SK540

Ørestadstog – ingen pladser reserveret. Gælder både B og U
B har plads i vogn 72, sæderne 11-47
U har plads i vogn 82, sæderne 11-33 og 38
B skal med Arriva tog – ingen pladser reserverede
U har plads i vogn 72, sæderne 11-33 og 38

Hver person må have 1 stk. håndbagage på 8 kg (mål: 55cm X 40cm X 23 cm.) og 1 stk. kuffert med på max 23 kg.
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3.0 Ugeprogram for 2.B og 2.U i Manchester
Dag
Mandag

Dato
09.04

Aktivitet
Udrejse: Thisted  Manchester

Bemærkninger
Se detaljeret rejseprogram ovenfor

Tirsdag

10.04

1) Start kl: 08:00 Fælles gåtur igennem Manchester, vi
inddeles i 3 grupper og der er ”omlæg” om forskellige
”sights” undervejs. Ca. 2 timer
2) Interviews med Englænderne. Ca. 2 timer
3) Frokost Ca. kl 12:00-13:30
4) Mødes kl 14:00 ved Piccadilly Gardens Trams stop. Vi
skal ud til The Lowry.

Ad 1) Generelt er der tid under gåturen til at arbejde
med det projekt i har valgt. Se 5.0-5.1 længere nede

Onsdag

11.04

1) Tur til York med bus. Afgang kl 08:30
2) Ca. 5 timer i York, inkl. sight oplæg, Vikingeborg og
meget andet.
3) Hjemme igen ved 17:30 tiden.

Torsdag

12.04

1) Med tog til Liverpool. Afgang fra hotellet omkring
08:00
2) Gåtur i grupperne til de forskellige udvalgte Sights i
Liverpool. Inkl. frokost.
3) kl 13:30 Merseyside Maritime Museum. Titanic,
Lusitania og The International Slavery Museum.
4) Med tog hjem – tidspunkt bestemmes på dagen.
1) Kl 09:00 mødetid. Interview med Englænderne.
2) Kl 11, mødetid ved Town hall. Herfra skal alle besøge
et selvvalgt museum. Der kan vælges imellem: Museum of
Science and Industry, The National Football Museum,
Manchester Art Callery eller People´s History Museum..
3) Elevernes studerer mikroøkonomiske transaktioner og
udbud-efterspørgsel i praksis.
4) Fælles aftensmad??
Hjemrejse: Manchester  KBH  Thisted

Fredag

Lørdag

13.04

14.04
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Ad 1) Under gåturen er der oplæg om forskellige
”sights” i Manchester. Se 5.2 længere nede.
Ad 3) I har i samfundsfag fået udleveret
projektbeskrivelse.
Ad 2) Der er rig mulighed for at indsamle
informationer til det AT projekt i har valg. Se punkt
5-5.1 længere nede.
Ad 2) Imens vi er i York er der oplæg om forskelige
steder se. Punkt 5.2 længere nede.

Ad 2) Under gåturen er der rig mulighed for at kunne
indhente informationer til ens AT projekt og der skal
laves oplæg om de forskellige sights se punkt 5
nedenfor.

Ad 3) Skulle man have lyst til at vinde Foto safari
konkurrencen er der god tid her. Se punkt 6, længere
nede.

For yderligere info se: ”2.0 – detaljeret
rejseprogram” ovenfor
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4.0 – Huskeseddel
Før afrejse:
1)
2)
3)
4)

Tjek om jeres pas er gyldigt – Gør det i dag.
Sygesikringsbevis + BLÅ sygesikringsbevis.
Skal man bruge Pund eller Visa. I fald Visa, har man det så eller skal det laves?
Rejseforsikring

Dagen før afrejse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Have pas med.
Have lavet en papir-kopi af ens Pas. (I tilfælde af at ens pas, bliver væk, kan en papirkopi være yderst brugbart)
Penge eller visa til rejsen
Sygesikringsbevis og/eller privat forsikring (hvis man har).
Studiekort
En stikkontaktsadapter til England. Man behøver dog kun en per værelse og så et fordelerstik.
Pakket kufferterne - tøj, håndklæde osv. med. Tjek i den forbindelse vejrudsigten for Manchester. Tag dog tøj med til alle
slags vejr.
8) Navn på bagagen.
9) Kirketøj ;)

I Manchester – det der altid skal være med overalt
1)
2)
3)
4)
5)

En eller anden form gyldig legitimation – dog ikke kopien af ens pas, dette skal være på hotellet.
Sygesikringsbevis og Studiekort
Dette program for ugen begivenheder – download til jeres mobil.
Kort eller penge nok til at komme videre, skulle man blive væk fra andre.
Kort over Manchester– f.eks. via ens smartphone

Tag også engelskkompendiet ”Social Class in the UK” med. I behøver dog ikke have det på jer at all times 

Hjemrejsen
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1) Pas, penge, sygesikringsbevis og Studiekort.
2) Alt man havde med derned + alt det turistsjov man har købt.

5.0 AT: Studietur – Projektbeskrivelserne
Tema: Kontraster
Formål: Formålet med AT studietursprojekterne er:
1) Opkvalificerer turen til at netop at være en studietur – en tur der ikke alene gør de rejsende en oplevelse rigere, men også adskillige
indsigter i ”det fremmede” rigere.
2) Som sådan er målet, at alle rejsende skal bidrage til turens faglige indhold, såvel som de skal udvide deres viden på et selvvalgt
område
3) I et dannelsesperspektiv møde det anderledes - komme ud og snakke med englændere – både for at se det ”fremmede”, men måske
derigennem også lære lidt om sig selv.

Produkt:
1) Kontrastprojekt, med kreativt produkt - in English, please (perhaps with a touch of Mancunian as well?).
2) Oplæg om et "sight" i Liverpool, Manchester og York
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5.1 Kreativ fremlæggelse om kontraster
Den første halvdel af projektet handler om Kontraster. Klasserne bliver inddelt i nogle undergrupper. Hver gruppe skal derefter på
baggrund af temaet ”Kontraster”, vælge en af de to mulige kontraster.
1) Social Class
2) Vikinger i York
I skal hertil lave en kreativ fremlæggelse om det undertema I har valgt. Vi bruger både før og efter, vi tager afsted på denne første del.
Produktkrav til jeres kreative fremlæggelse:
a) Det skal bestå af lyd (tale og musik osv.), og/eller billeder (stilbilleder, film osv.), men hvordan I nærmere kombinerer, er helt
op til jer. Andre skal dog kunne få en klar forståelse af, hvad I forsøger at kommunikere.
b) Den skal indeholde et ”studieelement”. Studieelementer er der tid til at lave før og efter selve studieturen. Dette element handler
således mest om hvad der kan læses omkring ”Jeres valgte kontrast” på forhånd i avisartikler, bøger, film osv.
c) Den skal indeholde et ”on-location” element. Essentielt handler dette om, at I, imens vi er i Manchester, skal dokumentere den
kontrast I nu engang har valgt
d) Filmen skal indeholde reference – billeder, videoklip – f.eks. med vaskeægte englændere af kød og blod.
e) Den må meget, meget gerne være sjov.
f) Den skal være på engelsk
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5.1.1 - Tidsplan i forbindelse med kreativt kontrastprojekt

Torsdag den 05.04.2018
Kl 08:00 AT dagene starter. Projekterne beskrives – både kontrastprojektet og projekt ”lav et oplæg”. Vi gennemgår ligeledes planen for
studieturen, huskeseddel, og andre vigtige informationer
Kl 09:30: Fælles oplæg/undervisning om erindringshistorie og vikingerne i York
Kl 11:50. Fælles oplæg/undervisning om sociale kontraster i det engelske samfund med fokus på sprog
Kl 13:30: Grupperne går i gang med at planlægge deres produkt  tidsplan, hvem gør hvad, hvornår og hvordan for at nå frem til at kunne
fremlægge
Kl 14:45: Alle grupperne mødes og fortæller, hvor langt de er nået i processen, og hvad der skal laves fremadrettet – frem mod afgangen til
Manchester

Fredag den 06.04.2018
Kl 08:00 Grupperne arbejder videre med at kunne lade deres kontrast projekt.
Kl 12:00 Overgang til anden af AT projektet: Lav et oplæg om et sight i Manchester, Liverpool og York. Klasserne blandes på tværs og
grupperne er lavet på forhånd.
Kl 14:40. Alle mødes. Opsamling, spørgsmål osv.

9

Studietur 2.U og 2.B
Manchester
Kompendium

Mandag den 16.04.2018
Kl 08:00. Alle mødes på skolen.
Kl 09:30. Alle grupperne giver sig i kast med det de mangler i forhold til at blive færdige med deres kreative fremlæggelser om den
kontrast de har valgt.
Kl 13:00 2. Grupperne er klar til at fremlægge deres produkt foran resten af deres egen klasse. Husk studierapport.

2

Plus minus 30 minutter, alt afhængigt af hvor langt grupperne er nået.
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5.2 – Oplæg om et "sight" i Manchester, Liverpool og York
I skal undervejs på studieturen holde et oplæg om forskellige interessante steder. Vi bruger derfor noget af AT dagene – nærmere bestemt
noget af fredagen på at I forberede et oplæg omhandlende et af de steder/bygning/områder/kunstværker vi undervejs besøger/ser i både
Manchester, Liverpool og York. I bliver delt ind i grupper a ca. 15-16 person på tværs af klasserne. Derfra skal I så lave en fordeling af,
hvem der skal holde oplæg om de forskellige steder, der står opregnet nedenfor.
Krav til oplægget
-

Selve oplægget skal være på omkring 3-5-10 minutter afhængig af, hvad der skal laves.
Det skal være propfyldt med informationer om den/det pågældende artefakt/lokalitet:
o Hvorfor det pågældende sted er bemærkelsesværdigt? Er der noget specielt vi skal være opmærksomme på?
o Receptionshistorien – altså dens rolle i historien for England, Manchester/Liverpool/York 3.
o Alt hvad I ellers kan finde frem til, som I mener er relevant.
o Et ”fun” fact. 1 ”Fun” skal her forstås som et interessant, opsigtsvækkende eller på anden vis uundværligt fakta, som de andre på
gåturen bare ikke må gå klip af.

-

I skal kunne holde oplægget on-location.

Forskellige steder der skal/kan holdes oplæg om
5.2.1 Manchester
1) Manchester Cathedral /specielt vægt på IRA bomben i 1996, der ødelægger dele af Katedralen.
2) “The Shambles”
3) The John Rylands Library,
4) Manchester Town Hall
5) Manchester arbejderkvarter (Northern Quarters) – og den historiske relevans af dette.

3

Selvsagt kun hvis dette er relevant.
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5.2.2 Liverpool
1) Cavern club og The Cavern Quarters - Beatles
2) Town Hall
3) The Three Graces (Royal Liver Building, Cunard Building, Port of Liverpool Building)
4) Albion House – White Star Lines gamle hovedkvarter
5) The Georgian Quarters – katedralen

5.2.3 York

1)
2)
3)
4)
5)

Yorks bymur, herunder Monk Bar, Bootham Bar og Petergate
Ruinerne af St. Mary’s Abbey i Museum Gardens
York Minster
Stonegate og den hjemsøgte pub “Ye Olde Starre Inn”
The Shambles, herunder historien om Saint Margaret Clitherow
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6.0 – Fotosafari
Ideen er simpel: Tag et billede af alle punkter nedenfor. Den gruppe der opnår bedst resultat vinder en
lille præmie.

1) En brandhane med dronningens monogram på.
2) Et stort-hvid billedet af en klassisk engelsk telefonboks
3) Indvendigt i en rigtig boghandler.
4) St. Augustine´s Church (fra samme vinkel som Lowrys maleri)
5) Et sjovt billede ved baren der er tættest på baren ved siden af verdens mindste pub.
6) ”The Big Horn on Tip street”
7) Et CCTV kamera – Der ikke er tændt.
8) Sig en sætning på Mancunien i forbindelse med et af jeres billeder.
9) Et skilt med et låneord fra skandinavisk.
10) Jeres egen version af et kendt albumcover fra et Manchester Band.
11) Et tegn på at Emmeline Pankhurst er født i Manchester.
12) Et billede der illustrerer et af Carol Ann Duffys digte fra kompendiet.
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7.0 – Værelsesfordelinger
7.1 Manchester for 2.B
Værelse 1:Betina, Jessica og Sofie
Værelse 2: Ida K, Freja og Krista
Værelse 3: Malene, Maria og Naja
Værelse 4: Sarina, Maja og Jeanette
Værelse 5: Anna K, Ida Marie og Emma
Værelse 6: Thea, Christina og Ammie
Værelse 7:Line, Mette og Lucia
Værelse 8: Mathilde, Marysia og Stinne
Værelse 9: Jacob, Isac og Kristian

7.2 Manchester for 2.U
Værelse 1: Maja, Stine og Josephine
Værelse 2: Maria, Anne Katrine og Katrine
Værelse 3: Mathilde, Julie og Asta
Værelse 4: Ann Louise, Nanna og Anne
Værelse 5: Gustav, Marcus og Mads
Værelse 6: Jens, Kent og Nikolai
Værelse 7: Sabine, Loa og Helena
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