Skolestuen i Arboretet
Skolestuen ligger ved indgangen til Arboretet på Kirkegårdsvej.
Det er muligt at komme hertil med offentlig transport, på gåben, cykel og bil. Cykler og biler skal dog
parkeres ude foran indgangen.

Skolestuen er aflåst. Den åbnes med en kode, der tilsendes på forhånd.
I Publikumshuset findes der to toiletter og et handicap toilet. Toiletterne er altid åbne i Arboretets
åbningstid. Ude foran Publikumshuset kan man spise sin madpakke. Madpakkerne kan også spise længere
inde i Arboretet. Vi beder dog om, at i rydder op efter jer selv.

Skolestuen udlånes uden beregning, men vi beder om, at den efterlades i ordentlig stand, at vinduer og
døre er lukkede og at det elektriske udstyr er under lås og slå. Stereolupper skal håndteres med
forsigtighed og voksenhjælp.
De udstoppede dyr må gerne berøres, men vi kan ikke garantere, at de ikke er imprægnerede, så vi
anbefaler håndvask efter at have rørt ved dem.
Det meste af grejet må bringes med ud i Arboretet.
Det, der ikke må forlade Skolestuen er: borde og stole, stereolupper, udstoppede dyr og indrammede
plakater. Plakater, der er laminerede, må gerne tages med ud.

Wi-fi
Bruger: Guest 15 Juni Fonden
Password: 2970Fonden

Inde i skolestuen finder man:
3 x borde
23 x stole
Whiteboard
Projektor og lærred
4 x stereolupper, pipetter og petriskåle
20 x store dåselupper
6 x små dåselupper
3 x meterhjul

Skolestuen i Arboretet
5 x 30 m målebånd
5 x 2 m målebånd
Farveblyanter, farvelader med pensler, blyanter, tusser, limstift, hæftemaskine, saks og papir
4 x store spande
5 x insekt net med langt skaft
11 x insekt-net med kort skaft, væsentlig mindre
1 x trillebør
Plastic kasser
4 x kikkert med taske
1 x globus
3 knive til at snitte med
Træskiver (til illustration af årringe, inder og yderbark)
Træstykker med etiketter for det tilhørende træ
Markeringsbånd i tre forskellige farver
Laminerede info-kort om de udstoppede dyr i Skolestuen
Udstoppede dyr: Lille korsnæb, natugle, sangdrossel, bogfinke, flagspætte, skovskade, spurvehøg, ringdue,
ravn, musvåge, muldvarp, pindsvin, ræv, egern, solsort og en gråand. 3 x Insekter i kasse
Bestemmelsesdug: 2 stk. å og sø, 2 stk. krible-krable og 2 stk. træer og buske
15 stk. Øjenbind
Plakater med illustrationer af træer, insekter, bier, fisk, fugle og blomster
20 x klipboard
5 stk. laminerede kort over Arboretet
Kogler fra træerne i Arboretet
Førstehjælpskasse inkl. flåt fjerner
Forlængerledninger
Opslagsbøger: farve flora, dyr og spor, træer og buske, små dyr i skoven, nåletræer i Danmark og Norden,
fugle felthåndbogen og små dyr i sø og å.
Kranie: rådyr, ræv, hare, mink, rotte, mus og muldvarp.

Projektor og stereolupper er låst nede i en kasse med nummerlås.

