Bestillingstilbud skoleåret 2019-2020 fra Haugalandmuseet

Noen av tilbudene er tidsbegrensa, til andre blir det sendt ut egen innbydelse. Bestillingsskjema finnes på haugalandmuseet.no
Ta ellers kontakt med museene for å få utfyllende opplysninger om de enkelte tilbudene.
TITTEL

KLASSE

TID/
LENGDE

INNHOLD

FAG

HVOR

D.D.S.Ø.I.F. - utstilling

Alle

Okt-nov
NB: Utvalgte
tider

Fantasidyr fra Jon Nesbøs Doktor Proktor univers. Gå på
egenhånd i utstillingen Doktor Proktors sensasjonelle
samling av dyr du ikke skulle ønske fantes.

Dokken museum

Alle

Mai – juni
Aug -sept

Kom inn i husene og se hvordan det var å bo i
Haugesund før i tiden. Bolig og arbeidsplass.

Kulturarv/lokalhistorie

Dokken museum

Vandring fra byen til Haraldsstøtta med historier
underveis. Haraldsstøtta - omvisning ved støtta.

Historie/nasjonsbygging

Haraldsstøtta/Karmsund
folkemuseum

Karmsund folkemuseum

Haraldsstøtta

Alle

Vår – høst
1-2.timer

Ørpetveit museumsgård

Alle

Aug - sept

Besøksdag på museumsgården. Om bondens arbeid og
produkter. Avsluttes med besøk i høyløa.

Kulturarv/naturfag

Ørpetveit

Den hårfagre kongen ved
Karmsundet

Alle

Hele året

Lær hvorfor kongene valgte Avaldsnes som kongesete.
Film og dialogbasert fortelling, Kan kombineres med
andre opplegg.

Kulturarv/historie

Nordvegen Historiesenter

Skulpturjakt i Byparken

Barnehage/
Småskole

Hele året

Bli kjent med skulpturene i Byparken +
Kunst/håndverk/
Skulpturverksted i Haugesund Billedgalleri hvor elevene kulturarv
lager skulpturer i plastelina. Skulpturjakten og
verkstedet gjennomføres på egenhånd.

Haugesund Billedgalleri/Byparken

”Det er sant at…”
Fortellerstund

Småskole

Hele året
45 min

Bli med til eventyrland, lytt til og lær deg nye historier,
rim og regler.

Kulturarv/norsk

Karmsund folkemuseum/Dokken
museum/den enkelte skole

På egenhånd i kunstmuseet

Småskole

Hele året

Bli kjent med Ole Frøvig.

Kunst/håndverk/
kulturarv

Haugesund Billedgalleri

Gamle leker

Småskole

Vår

Kulturarv

Dokken museum

Vi leker lekene barn lekte før i tiden. Kombineres gjerne
med omvisning i noen av de gamle husene.

Vi fisker Midgardsormen

Barnehage

Hele året

Hør historien om når Tor fisker Midgardsormen. Lek og

Mytologi/ båt/fiske

Nordvegen Historiesenter

Kulturarv/lokalhistorie

Bokn bygdemuseum

Kulturarv

Vindafjordmuseet/Karmsund
folkemuseum

Kulturarv/historie

Nordvegen Historiesenter

Kulturarv/historie/RLE

Nordvegen Historiesenter

aktiviteter.
Møt museene

Barnehage/
småskole

Hele året

Jul på museet

Barnehage/
småskole

Desember

Fortid - Nåtid - Framtid

Småskole/
mellomtrinn

Hele året

Bli kjent med ditt lokale museum.

Aktiviteter knytta til julefeiring.

Et aktivitetsbasert opplegg om tidslinjen og
tidsperiodene.

Reisen til Jól

Småskole/
mellomtrinn

Gjennom fortelling, gjenstander og aktiviteter trekkes
tråder fra vår julefeiring tilbake til fortidens magiske og
ikke minst farlige juletid.

Christian Messel

Småskole
/mellomtrinn
2 skoletimer

19. aug – 27.sept Omvisning i utstillingen og verksted hvor elevene
2019
arbeider meg tegning og collage.

Kunst

Haugesund Billedgalleri

Gerhard Munthe
Eventyrlige interiører

Småskole
2 skoletimer

9. sept – 13.des.
2019

Aktiviteter i utstillingen og verksted hvor elevene blant
annet arbeider med veving.

Kulturarv/kunst

Haugesund Billedgalleri

Juleutstilling

Mellomtrinn
3 timer

November/
desember

Juleutstilling - samtale/omvisning i utstillingen.
Linotrykking av julekort.

Kunst

Haugesund Billedgalleri

Runer og spill

Mellomtrinn

Hele året

Fortelling og oppgaver om runer og spill i vikingtid Lær
brettspillet Hnefatafl, og lag ditt eget skinnarmbånd
med navnet ditt i runer.

Kulturarv/historie,
norsk, matematikk,
kunst/håndverk

Nordvegen Historiesenter

Kongsgårdsruinen ingen visste
om

Mellomtrinn

Vår/høst*
*tilgjengelig
først fra 2020

Middelalder ruinen. Historie, arkeologi, byggeskikk,
bumerker.
Hands-on arkeologibuffet. Bumerkeverksted.
Aktiviteter innen- og utendørs.

Kulturarv/historie/
naturfag/kunst/
håndverk

Nordvegen Historiesenter

En annerledes skoledag

Småskole

Høst/vår
Karmsund
folkemuseum
hele året

Bli med inn i de gamle skolestuene for å leke skole slik
den var før i tida. Det blir blant annet høytlesning,
skrive med griffel, penn og blekk.

Kulturarv

Karmsund folkemuseum /
Nessaskulen/Hesthammer skule/
Ersland skule

Dekor

Mellomtrinn /ungd. Hele året
2 timer

På jakt etter dekor i museet. Verksted.

Kunst/håndverk

Bokn bygdemuseum/
Vindafjordmuseet

Gerhard Munthe
Eventyrlige interiører

Ungd.

9. sept – 13. des
2 skoletimer

Omvisning i utstillingen + verksted hvor elevene
arbeider med bokkunst (Ex Libris)

Kulturarv/kunst

Haugesund Billedgalleri

De båtreisende på Vestlandet

7.kl
Ungd./Vgs.

Hele året
90 min

Romanifolket som reiste sjøveien.
Bli kjent med en av våre nasjonale minoriteter,
gjennom tekst, bilder, utstilling og verksted.

Minoriteter/
kulturarv/
kunst/håndverk

Karmsund folkemuseum/
den enkelte skole.

Byen – byggeskikk og
arkitektur

Ungd./Vgs.

Hele året
1.t

Vi tar for oss en del av -ismene innenfor kunsthistorien Kulturarv/ kunst/
og arkitektur. Med fotografier fra sentrumsområdet blir håndverk
stoffet lett gjenkjennelig for elevene. Bildeforedraget
kombineres med elementer fra våre utstillinger.

Karmsund folkemuseum

Det er forskjell på folk…

Ungd.

Hele året
1.t

Hvilke muligheter hadde man som mann/kvinne eller
fattig/rik? Opplegget gir et innblikk i Norge før og i
velferdsstatens spede begynnelse. Bildeforedrag
kombineres med elementer fra utstillingene.

Kulturarv

Karmsund folkemuseum

Kirsten Opstad

Ungd.

7. okt – 1. nov
2 skoletimer

Omvisning i utstillingen + verksted hvor elevene maler
stilleben

Kunst

Haugesund Billedgalleri

Rabinowitz

Ungd./Vgs.

Hele året

Moritz Rabinowitz var forretningsmann og skribent. En
visjonær verdensborger og advarte tidlig mot Hitler og
nazismen.
Bildeforedrag og se kontoret.

Minoriteter/RLE/
lokalhistorie/krig

Karmsund folkemuseum

Det renner gull i gatene

Ungd. /Vgs.

Hele året.

FILM. Haugesund blir by – opp og nedtur fra 1850 og
framover. Med hovedvekt på mellomkrigstiden.

Lokalhistorie

Karmsund folkemuseum

Maktspelet

Ungd./Vgs.

Hele året

Et interaktivt rollespill om Tinget i vikingtid. Diskuter og
døm i historiske saker. Etikk, moral, demokrati.

Samfunnsfag/norsk/RLE

Nordvegen Historiesenter

Krigshistorien

Ungd./Vgs.

Høst /vår

Vgs.

Hele året

Hanseatene - Marinarkeologi

Arquebus krigshistorisk museum
Om hanseatene på Avaldsnes og marinarkeologiske
undersøkelser. Historikk, arkeologi - kilder, kildekritikk.

Kulturarv/historie,
norsk/naturfag

Nordvegen Historiesenter

Gerhard Munthe

Vgs.

9. sept-13. des
3 skoletimer

Design- og interiørverksted hvor elevene med
utgangspunkt i folkekunsten skal designe møbler og
tapeter.

Kunst

Haugesund Billedgalleri

Middelalderruinen

Vgs.

Hele året

Middelalder/historikk, kulturminnevern, arkeologi,
kilder, kildekritikk, historiefremstilling.

Kulturarv/historie/
naturfag

Nordvegen Historiesenter

Bygg et hus

Mellom-/ungd./
Vgs.

Hele året

Sett opp et grindbygg og laft et hus.

Kulturarv/kunst/
håndverk

Dokken museum

