Vigtig information i forbindelse med skolebesøg

Adgang til Nationalmuseet, Prinsens Palais
Museet har åbent tirsdag til søndag kl. 10.00-17.00
Hovedindgangen findes på Ny Vestergade 10. Se museets placering på www.findvej.dk (linket
åbner i et nyt vindue).
Hvis du har bestilt undervisning vil det konkrete mødested fremgå af bekræftelsen. Kommer du
med en skoleklasse, skal du som lærer henvende dig i museets Information, uanset om besøget
foregår på egen hånd eller med bestilt undervisning.
Har du bestilt plads i Børnenes Museum, bedes du dog gå direkte til Børnenes Museum med din
bekræftelse.
Betaling
Bestilt undervisning betales i Informationen, før undervisningens start. Man kan betale kontant,
med VISA/dankort eller med skolens EAN nr., som i så fald bedes oplyst ved bestilling. Endelig
kan der eftersendes en regning.
Garderobe
Tasker større end et A4-ark og med en tykkelse over 10 cm må ikke medbringes i museets
udstilling.
Overtøj og tasker placeres i børneområdets garderobe. Ved ankomsten til museet kan man i
Informationen eller hos opsynet få udleveret en nøgle til et skab. Der er ét aflåseligt skab til hver
klasse.
Undervisning
På det aftalte tidspunkt for undervisning skal klassen stå klar på et af Information anvist sted.
Underviseren afhenter klassen her.
Kameraer og mobiltelefoner
Fotografer gerne dit besøg. Ved filmoptagelser bedes man spørge guiden om lov først.
Mobiltelefoner må gerne medbringes, men skal være slukkede eller på lydløs i løbet af
undervisningsforløbet.
Spisning
I børneområdet findes en spisestue med plads til ca. 100 personer. Der kan ikke reserveres plads
hertil. Medbragt mad og drikke må nydes her. Når vejret tillader det, er det også muligt at spise i
museets indre have.
Mad, slik og drikkevarer er ikke tilladt i museets udstillinger.

Afbestilling
Hvis dit besøg bliver forhindret, bedes du afbestille undervisningen så hurtigt som muligt og senest
to hverdage før datoen for den bestilte undervisning. Ved senere afbud eller manglende fremmøde
sender vi efterfølgende en regning på hele beløbet.
Husk
Børn under 18 år skal være i følgeskab med voksne.
Det er også dit museum - pas godt på det!

