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Lærervejledning 
 
Fra blækhus til mus består af seks dele (menupunkter) læst fra venstre mod højre:  
Forside - Billeddatabase - Skoletemaer - Lærervejledning - Om projektet - Links  
 
Det anbefales at læse Lærervejledning og Om projektet før ibrugtagning af materialet.  
 
Det er let at komme videre ved at klikke på de indlagte links. 
 
Forside 
Forsiden består af et kort over Esbjerg fra 2002, hvor alle byens skoler er indtegnet. Udover dette 
kort kan tre historiske kort over Esbjerg fra henholdsvis 1970, 1945 og 1905 vises ved at klikke på 
årstallene på menulinien. På alle kort er de skoler indtegnet, der eksisterede det valgte år. Ved at 
klikke på skolens markering på kortene linkes der direkte til et billede af skolen. Denne opbygning 
sikrer, at den historiske udvikling, som Esbjerg Skolevæsen har gennemgået kan iagttages. 
 
Billeddatabase 
Billeddatabasen indeholder billedmateriale om skoler, begivenheder og hændelser fra skolevæsenets 
125 års levetid. Teknologien bag billeddatabasen begrænser dog udelukkende dens brug til 
internettet på webadressen www.frablaekhustilmus.dk. 
 
Søgning i billeddatabasen sker ved at skrive et søgeord i det hvide søgeordsfelt. Billeddatabasen er 
sat op til at foretage fritekstsøgninger, hvilket betyder, at der søges på alle de ord, der indtastes i 
søgeordsfeltet. Husk på at jo flere ord, der indtastes jo mere begrænses søgeresultatet. 
 
Søgeresultatet vises i første omgang som en række små billeder. Hvis søgningen resulterer i flere 
billeder, end der kan være på en side, kan de resterende billeder ses ved at klikke på næste side >> i 
bunden af siden. Klik på et billedet og det vises i et større format sammen med en beskrivelse af 
billedet, en billedtitel, et billedid, en fotograf samt en angivelse af, hvornår billedet er taget. 
Der kan bladres tilbage via Tilbage, og hele billedregistreringen kan udskrives vha. Udskriv 
(kræver Adobe Acrobat Reader). En ny søgning foretages ved at vælge Ny søgning. 
  
Hvis du ønsker at forlade billeddatabasen, kan du klikke på et af de seks menupunkter øverst på 
siden. 
 
Skoletemaer 
Menupunket Skoletemaer indeholder syv temaer: 
Skoler - Sundhed - Klasser -Fag - På tur - Skolegang - Begivenheder. Temaer, som igen er delt op i 
flere emner. Når menupunktet Skoletemaer vælges fremkommer en oversigt over alle temaer. 
Vælges et tema vises alle emner, der hører til dette tema, hvoraf der kan vælges et. På hver 
efterfølgende emneside er der mulighed for at printe hele emneteksten (kræver Adobe Acrobat 
Reader) samt linke til de beslægtede emner under samme tema eller gå tilbage til temaets forside. 
Der bladres frem og tilbage mellem emnesiderne vha. Næste  og Tilbage. 
 
Alle billederne der er anvendt i skoletemaerne er forsynet med links til billeddatabasen. Det 
betyder, at ved at klikke på et billede i temabeskrivelserne findes billedet automatisk frem fra 
billeddatabasen og vises i stort format sammen med en udførlig billedbeskrivelse. Denne 
funktionalitet er kun anvendelig mellem www.frablaekhustilmus.dk. På CD-R-udgivelsen linkes der 
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derimod fra billederne til en side, der indeholder linket til billeddatabasen på 
www.frablaekhustilmus.dk. 
 
Om projektet 
Giver en kort beskrivelse om baggrunden og formålet med materialet. 
 
Links 
Der er foreløbig oprettet links til skolerne i Esbjerg, Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Skoletjenesten i 
Esbjerg. 
 


