
Tysklærerforeningen for Grundskolens 
Berlinrejse 2020 
 
Fra den 22. oktober til den 24. oktober 2020 giver vi dig mulighed for 
pædagogisk faglige oplevelser i Berlin. 
 

Torsdag den 22.10.2020 
Du sørger selv for transport til og fra 
Berlin. 
 
Kl. 16 – 17 check in på det centralt beliggende Hotel ”Park Inn by 
Radisson” Alexanderplatz 7, 10178 Berlin. Telefon: +49 30 23890. 
Vi står parate til at møde dig ved TLFGs logo. 
 
Kl. 18 spiser vi aftenbuffet i hotellets restaurant. Inkluderet en 
drikkevare + vand. 
 
Kl. 19 går vi de ca. 10 min. til Goethe Institut Berlin, hvor vi mødes i 
Goethe Instituttets konferencerum. 
 
 

Kl. 19.30 – 21.00. Skuespilleren René Steinke, der er født og opvokset i Berlin 
(DDR), fortæller om sin uddannelse og karriere før og efter ”Die Wende”.  René 
Steinke er blandt andet kendt fra sin hovedrolle i filmen ”Vernehmung der 
Zeugen”. 
 
Resten af aftenen er på egen hånd. 
 
 
Fredag den 23.10.2020 
 
Kl. 8 morgenmad i Park Inns restaurant. 
 
Kl. 8.45 tager vi i samlet flok til Friedenauer Gemeinschaftsschule - http://friedenauer-
gemeinschaftsschule.de/home/ -, der er kendt for sit arbejde med inklusion, differentiering og 
undervisning på tværs af årgange. Vi hører om skolen, overværer undervisningen og får en snak 
med eleverne om deres oplevelse af skolen. 
 
Besøget varer til kl. 11.30, hvor vi slutter af med 
en sandwich inden vi… 
 
Kl. 12.30 tager til Filmpark Babelsberg - 
https://www.filmpark-babelsberg.de -, hvor vi 
tilbringer eftermiddagen fra kl. 14 – 17. 

http://friedenauer-gemeinschaftsschule.de/home/
http://friedenauer-gemeinschaftsschule.de/home/


Vi lægger ud med et stuntshow, hvorpå vi har booket en guidet ”Traumfabriktour”, der giver os et 
enestående indblik i, hvordan en filmproduktion bliver til. Efter turen bliver der lejlighed til at 
besøge parkens øvrige attraktioner på egen hånd. 
 
Kl. 17 mødes vi ved indgangen, hvor vi i samlet flok tager retur til Hotel Park Inn. 
 
Kl. 19 spiser vi i fællesskab aftensmad på Restaurant Umspannwerk Ost. Herefter er aftenen til fri 
disposition. Når turen nærmer sig, laver vi en liste over kulturelle aftentilbud (for egen regning) 
 
Lørdag den 24.10.2020 
 
Kl. 8 morgenmad i hotellets restaurant. 
 
Kl. 9 afsked og ”Berlin auf eigene Faust”. 
 
På tidligere ture har deltagerne forespurgt om mulighed for at få lejlighed til at opleve og evt. 
besøge boghandler mv. på egen hånd. Det imødekommer vi i år på følgende måde: 
Vi har udarbejdet et katalog med en række muligheder - også med links til forberedelse - for besøg 
under overskrifterne: Kunst og kultur, historik, videnskab, underholdning samt en henvisning til, 
hvad man kan foretage sig med teenagere i Berlin. 
 
Listen tilsendes Berlinrejsens tilmeldte efter sommerferien 
 
Seneste tilmeldingsfrist på www.tysklaerer.dk (Berlinrejse 2020) er den 1.9 2020. 
 
Deltagertal er max 30. 
 

Pris for deltagelse i arrangementerne som nævnt i programmet: 
 
Medlemmer i enkeltværelse   2700 kr. 
Medlemmer i delt dobbeltværelse   2000 kr. 
 
Ikke-medlemmer i enkeltværelse   3000 kr. 
Ikke-medlemmer i delt dobbeltværelse   2300 kr. 
 
Yderligere om turen kan læses på folkeskolen.dk under titlen: ”Solopgang over Berlin – skal du 
også opleve det?”: https://www.folkeskolen.dk/1600906/solopgang-over-berlin--skal-du-ogsaa-
opleve-det 
 
Turen er arrangeret af Tysklærerforeningen for Grundskolen med Ditte Brink og Flemming Nygaard 
som rejseledere. 
 
Evt. spørgsmål til turen sendes til info@tysklaeer.dk 
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