
3. klasses fede tur til DR-byen 

3. klasse har i ugen op til besøget arbejdet som journalister. Derfor har vi besluttet at skrive denne 

artikel selv. 

I ugen inden besøget lærte vi om hvordan det er at være journalist. Vi interviewede en masse folk 

rundt omkring skolen, og satte det ind i vores egen avis. I vores avis var der: 

 Boganmeldelse 

 Vejrudsendelse 

 Filmanmeldelse 

 Artikel 

 Reklame  

Da vi kom derind skulle vi vente rundviseren. Vi ventede ved Bamses hus. 

 

Vi skulle aflevere vores tasker og tøj i en garderober. Vi skulle gøre det for sikkerhedens skyld, men 

også fordi DR-byens studier er meget varme. 

Vi kom op på DR-byens hovedgade. Den var over 800 meter lang. DR-byen er nemlig så stor at den 

har sin egen hovedgade. DR-byen er også så stor at den har sin brandbil: 



 

Så startede selve rundvisningen. Vi så en masse ting. Vi så: 

 Radioavisens studie 

 TV-studie hvor de optog ”Jersild minus Spin” 

 Rekvisitrum, hvor de opbevarede en masse ting. Der var mange juleting fordi de havde 

optaget julekalender. 

 TV-studie hvor de optog ”Vi ses hos Clement” 

 TV-studie hvor de optog X-faktor 

 Filmstudie 

 Lydstudie 

 Scene fra Ramasjangmysteriet 

 Københavns største elevator 

 

 

 



Da vi var færdige i DR-byen tog vi til Dinoland i Ishøj. Her kunne man lege en masse forskellige 

lege. Dinoland er nemlig et kæmpe legeland. Vi kom til at svede helt vildt, men vi havde det vildt 

sjovt. 

Herefter tog vi hjem på skolen. Her legede vi videre. Vi havde Baunen helt for os selv, og kunne 

lave en masse sjov. Der var mange af de voksne der legede med os. Vi fik pizza. Det var en rigtig 

god dag! 
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Venlig hilsen 

Eleverne i 3. klasse 

 

P.s.: Vores lærer har hjulpet med stavefejl. Vores lærer mener at en vejrudsendelse hedder en 

vejrudsigt, men det er ikke rigtigt. En udsendelse om vejret hedder en vejrudsendelse. 


