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 Gimlingevej 2, 4200 Slagelse, Dinamarca

 https://www.vestmuseum.dk/flakkebjerg_

skolemuseum

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

No Museu da Escola Flakkebjerg, você pode 

experimentar um dia escolar como 100 anos atrás. 

Entre no único Museu da Escola que permanece 

inalterado desde que a campainha da escola tocou 

pela última vez em 1962.

O Museu está localizado na original pré-escola 

Flakkebjerg, onde a professora Sra. Ingeborg Niel-

sen, por mais de 47 anos, ensinou estudantes da re-

gião, com base nos princípios importantes da épo-

ca: as crianças deveriam ficar quietas, aprender de 

cor e, acima de tudo, ouvir com atenção.

Neste Museu você pode apreciar o exterior e 

interior de uma edificação escolar no período de 

1904 a 1962. A sala de aula mantém seu interior 

original, com quadro-negro, quadro de ardósia, 

lápis, fotos, livros, ábacos e potes de tinta. O só-

tão da edificação contém uma despensa cheia de 

itens ligado à história da pré-escola de Flakkeb-

jerg, uma das mais antigas da Dinamarca, que ser-

ve de museu desde 1981.

Além disso, é possível observar que no Museu 

destaca-se a residência para o professor, com co-
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zinha, sala de estar, sala de jantar e quarto. Esse 

destaque é visto também no acervo fotográfico. O 

Museu oferece também cursos educacionais. 

Importante manter essa pré-escola como mu-

seu, já que naquele período as pré-escolas foram 

construídas porque queriam melhorar a escola 

principal, a fim de que as crianças comparecessem, 

já que a vila tinha poucas escolas e com turmas lo-

tadas. As crianças iam à pré-escola por três anos 

e, após uma prova, passavam para a escola princi-

pal, onde estudavam por mais quatro anos. 

CRIANÇAS ESCREVENDO

AMBIENTAÇÃO EM SALA DE AULA

CARTEIRAS ESCOLARES

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

COZINHA DA CASA DA PROFESSORA

QUADRO-NEGRO



FLAKKEBJERG SKOLEMUSEUM 

 

Europa – Dinamarca – Slagelse 

 

Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada Flakkebjerg Skolemuseum 

 

 
 

Figura 2.  Crianças escrevendo 



 
 

Figura 3. Caderno 

 

 
 

Figura 4.  Sala de aula 



 
 

Figura 5.  Entrada do Museu 

 

 
 

Figura 6. Mesa escolar 



 
 

Figura 7.  Carteiras escolares 

 

 
 

Figura 8. Visitas ao Museu 



 
 

Figura 9. Ambientação em sala de aula 

 

 
 

Figura 10. Cozinha da casa da professora 



 
 

Figura 11. Ambientação de sala de aula 

 

 
 

Fig.12. Quadro negro 



 
 

Figura 13. Sala de jantar da casa da professora 

 

 
 

Figura 14. Bordados escolares. 


