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OMRÅDET  
I tilknytning til Guldager Plantage ligger 
Guldager Naturskole og Jernalderlands-
byen. Området byder på masser af plads 
og gode naturoplevelser. Folkeskoler i 
Esbjerg Kommune kan gratis benytte 
shelterpladsen, når overnatning indgår 
som en del af et undervisningsforløb. Ved naturskolen ligger den gamle 
skovløberbolig, der er udlejet som privat bolig til en familie (evt. med hund). 
Kort over området er placeret i Jernalderstuen. 

SHELTERPLADSEN består af 4 shelters med plads til 6-10 personer i hver, et 

centralt bålsted med bænke samt et langbord.  Der findes også løse madrasser 
til brug i shelterne. Toilettet findes tæt herved. I tilknytning til Jernalderstuen er 
et lærerovernatningsrum med to boksmadras-senge. 
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JERNALDERSTUEN er et stort fællesrum med brændeovn. Her er plads til 

hygge og spisning på en regnvejrsdag. Rummet byder på køkkenfaciliteter: 
Komfur med ovn, køleskab samt fryser og køkkengrej til madlavning og spisning. 
Viskestykker, opvaskesæbe, køkkenruller, toiletpapir m.m. forefindes også.  
Der er endvidere brusemulighed for de voksne. 

 

SIKKERHED  
Brandbekæmpelsesudstyr er placeret ved bålstederne og i 
Jernalderstuen. Ved udbrud af brand samles alle eleverne på 
parkeringspladsen ved Naturskolen. Sikkerhedsregler for 
anvendelse af og knive og økser er placeret i Jernalderstuen. 
Førstehjælpskasse er placeret i Jernalderstuen. 
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RENGØRING OG OPRYDNING  

Se tjekliste i Jernalderstuen.  

 
RYGNING er kun tilladt ved infoskiltet 

ved parkeringspladsen. 
 
 

DYRENE 
På markerne tæt ved shelterpladsen går 
geder, får og kreaturer. Der også høns. 
Eleverne er instruerede i, hvordan man 
færdes blandt dyrene og må derfor gerne 
gå ind i de indhegnede folde.  
 

 
 

KONTAKT  
Har I brug for 
kontakt til 
formidleren under 
opholdet, kan I ringe 
til formidler 
Charlotte Bruun 41 
21 01 13 eller 
naturvejleder  
Rene K. Rasmussen 
27 24 19 84. 


