Den kulturelle skolesekken Stjørdal 2019 - 2020

Kulturminne på boks
Trinn
Kunstuttrykk

Hvor
Varighet
Dato/periode
Produsent

1. trinn - maks 30 elever
Kulturarv
Fortelling kombinert med framvisning av
historiske gjenstander og spørsmål, tanker og
kunnskap omkring disse.
På skolen i klasserom
45 minutter
Uke 44 og 45 i 2019 og uke 2 og 3 i 2020
Turneplan kommer etter skolestart
Stjørdal museum Værnes

Om tilbudet
Mål
 Lære om hva et museum er, hva redskaper og gjenstander er.
 Fortelle om ulike stoffer som skinn, metall, stein, plast og tre.
 Lære om hvordan folk levde i “gamle dager”.
 Utforske redskaper og gjenstander og knytte gjenstander opp til
tidsbegrepene.
Om produksjonen
Historie, kunnskap og aktiviteter med utgangspunkt i ei kasse med gamle
og nye gjenstander i ulike materialer.
Menneskene har til alle tider brukt redskaper og gjenstander for å leve og
overleve. Er det noen forskjell på hva menneskene før oss brukte og eide
og hva vi har i dag? Med utgangspunkt i gjenstander fra “gamle dager”
snakker vi om gjenstandene, hva de er brukt til og laget av.

Kontaktinfo:
Stjørdal museum Værnes
Unni Raaen Nysæther
unni@snk.no
Telefon 74 82 70 21

På skolen
Lokaler/tekniske krav:
Vil gjerne ha elevene samlet i
halvsirkel slik at alle ser og hører
godt.

Tid opprigg/nedrigg:
Nei

Bærehjelp:
Nei

Elevmedvirkning:
Samtale og spørsmål

Om utøver
For kulturverter (elever):
Stjørdal museum Værnes er museet for hele Stjørdal og holder til på den Se brosjyren ”Vi får besøk” på
gamle prestegården ved Værnes kirke. Her har vi over 20 000 gjenstander Skolenettet.
fra de siste 3 - 400 hundre år fra Stjørdals historie. I tillegg har vi gamle
seterhus, ei smie og tre bygårder fra Stjørdalshalsen. Om lag 15 000
personer besøker oss i løpet av et år.
Pedagogisk opplegg før/etter
(for læreren):
Stjørdal museum Værnes har fem ansatte fordelt på daglig leder,
Ingen nødvendighet, men snakk
håndverker, formidler, arkeolog og kontor- og arrangementansvarlig.
gjerne litt om hva som skal skje og
Museet er en del av Stiklestad nasjonale kultursenter.
forbered dem litt på temaet.
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