Informationer i forbindelse med besøg på
Arbejdermuseet
Først og fremmest velkommen til Arbejdermuseet! Vi glæder os til at tage dig og dine elever med på en rejse
gennem de sidste 150 års Danmarkshistorie. Vi håber, at I får en rigtig god dag på museet. Informationerne
herunder er tænkt som et overblik over de praktiske oplysninger der er forbundet med jeres besøg.

Adgang og ankomst
Arbejdermuseet ligger i Rømersgade 22, 1462 København K og ligger fem minutters gang fra Nørreport
Station. Grundet et generelt højt besøgstal er det vigtigt, at I ankommer til den bookede tid. Vi kan nemlig
ikke garantere jer, at I vil kunne få adgang til museet før den aftalte tid.

Uanset om I har booket undervisning eller ej, skal I ved ankomsten melde jer ved
indgangen/museumsbutikken. Har I booket undervisning, vil jeres underviser hente jer her.

Besøg uden undervisning
Skoleklasser, der har booket undervisningsforløb, har fortrinsret i udstillingerne, og er der mange forløb eller
mennesker generelt, vil personalet ved indgangen fortælle jer, hvor på museet I kan begynde jeres besøg.

Betaling
Undervisning og/eller Bookinggebyr betales ved ankomsten i indgangen/museumsbutikken. Det er muligt at
betale kontakt eller med ViSA/Dankort. Ønskes man at betale med skolens EAN- nummer skal dette oplyses
i forbindelse med booking.

Booking
Booking af besøg og undervisning på Arbejdermuseet foregår via museets online bookingsystem. Har du
spørgsmål i forbindelse med bookingen er vores Bookingafdeling åben tirsdag, onsdag og torsdag mellem 13
og 15:45. De kan kontaktes på 33 48 03 30.

Bookingbekræftelse
I bedes medbringe en printet bookingbekræftelse som afleveres ved ankomsten.
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Før og efterbehandling af besøget
På museets hjemmeside findes en omfattende materialesamling samt opgaver, prøveoplæg, kilder,
lærervejledninger m.m., der kan bruges i før - og efterbehandlingen af jeres besøg og undervisning på
museet.

Garderobe
Af hensyn til udstillingerne og sikkerheden er det ikke tilladt at medbringe tasker i udstillingerne. Disse kan
opbevares i garderoben, hvor der forefindes aflåste bokse. Husk at medbringe 10 kr. til en boks. Pengene
returneres efterfølgende.

Kamera og mobiltelefoner
I må gerne fotografere undervejs men undlad venligst blitz. Mobiltelefoner skal slukkes i forbindelse med
undervisning.

Opsyn med elever undervejs
Skoleklaser skal færdes samlet under besøget under lærernes opsyn, med mindre andet er aftalt.
Arbejdermuseet er vores alles sammen museum – hjælp os med at passe godt på det.

Spisning
Er der plads i museets Kaffebar eller i Festsalen, er det muligt at spise medbragt mad og drikke her.
Det er ikke muligt at reservere plads på forhånd, men I kan forhøre jer om pladsmuligheder ved personalet i
Kaffebaren eller museumsvagterne.
Ved godt vejr kan man også spise i museets gård, Botanisk Have eller H.C. Ørstedsparken som begge ligger
fem minutters gang fra museet.

Uden booking
Museet har kun tilladelse til at have et vist antal gæster på museet, hvilket betyder, at man som børnehave,
skoleklasse eller ungdomsuddannelse kan risikere at blive afvist ved indgangen, hvis man ikke har en
bookingbekræftelse. Vi opfordrer derfor alle til altid at booke deres besøg på forhånd uanset om det er med
eller uden undervisning.

