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Museum Stavanger har gleden av å invitere forsterka /STOLT- avdelinger 
i skolen, og førskolegrupper i barnehagen til nok et Supersans-år. Se 
tilbudet under, og bli med! Skriv i påmeldingen hvilke museer dere 
ønsker å besøke neste skoleår. Har dere spesielle preferanser når det 
gjelder dag eller klokkeslett, vær vennlig å oppgi det også. 
 

formidling.supersans@museumstavanger.no 
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Foto: Elisabeth Tønnesen / MUST 

September 2016  
Kulturhistorisk avdeling -Stavanger museum i Musegt. 16 
Bli med på en rundtur i våre byhistoriske utstillinger, sammen utforsker vi hvordan det var å 
bo i Stavanger i «gamle dager». Hvordan hadde barna det på skolen, hva lekte de med, 
hvordan bodde folk og hva jobbet de voksne med?  
Vi ser på gamle glansbilder, leker med tinnsoldater, prøver en fin flosshatt og kanskje et 
korsett – gjennom lek og samtale danner vi et bilde av livet i Stavanger før i tiden.  
 
Tid:    1 time 
Dager:   Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
Kl.    09.00-10.00 
Kl.    10.30-11.30 
Toalett:  Det er toalett i museets kjeller 
Tilgjengelighet:  Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere 
Matpakke:  Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé 
Oppmøtested:  Muségata 16 
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 
løpet av august 2016 
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November 2016  
Norsk hermetikkmuseum  
Vi lager julepynt inspirert av materiale brukt i hermetikkindustrien. Julepynten merkes med 
navn og skal pryde det store juletreet som skal tennes første søndag i advent under 
Julemarkedet i Gamle Stavanger.  
 
Tid:     1 time 
Dager:    tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
Kl.     9:00-10:00 
Kl.     10:30- 11:30 
Toalett:   Det er toalett i museets foajé 
Tilgjengelighet  Vi skal være i røykeriet i museets førsteetasje, der det er god 

tilgang med rullestol 
Oppmøtested:   Øvre Strandgate 88. 
Matpakke: Det vil være mulig å spise matpakken i museets 

resepsjonsområde evt. i Arbeiderboligen. 
 

Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene  
i løpet av oktober 2016.  
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Februar 2017    
Stavanger maritime museum                          
 

Hvordan var det å leve i Stavanger for 250år siden? 
 
Siden det er umulig å reise i tid rent fysisk, kan det virke vanskelig å sette seg inn i hvordan 
verden så ut før. Men ved å kombinere kunnskap med forestillingsevne kan vi bli bedre kjent 
med og forstå historien. Gjennom den nye utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» kan 
elevene bli med på oppdagelsesferd i hvordan omgivelsene til folk i Norge på 1700-tallet så 
ut, smakte, luktet, hørtes og føltes. 
 

Tid:     1 time 
Dager:    tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
Kl.:    9:00-10:00 
Kl.:    10:30- 11:30 
Toalett:    Det er toalett i museets foaje 
Tilgjengelighet:   Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested:   Strandkaien 
Matpakke:   Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé  
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 
løpet av januar. 
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Mars 2017   
Stavanger skolemuseum 
Hvordan var det å på skolen i gamle dager? Bli med på en komprimert skoledag for 100 år 
siden. Elevene får låne kostymer og vi spiller et enkelt skuespill ledet av den myndige frøken 
Pedersen. Kanskje kommer Lusakånå? 
 
Tid:    1 time 
Dager:   tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
Kl.:   9:00-10:00 
Kl.:    10:30- 11:30 
Toalett:   Det er toalett på skolemuseet 
Tilgjengelighet:  Det er mange trapper, og er dessverre ikke tilrettelagt for 

rullestolbrukere på skolemuseet 
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 
løpet av februar 
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Foto:  Courtesy Victoria, Miro Gallery 

April 2017       
Stavanger kunstmuseum  
Den brasilianske installasjonskunstneren Maria Nepomuceno har siden 2000-tallet utviklet sin 
helt særegne metode for å sy sammen fargerike tau og perler i spiraler. Disse formasjonene 
er organiske og virker nesten levende og inviterer oss inn i en taktil opplevelse. I utstillingen 
skal vi sammen se på Nepomucenos univers og snakke om hva vi ser. 
 
Tid:    1 time 
Dager:    tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
Kl.:   9:00-10:00 
Kl.:   10:30-11:30 
Toalett:   Det er toalett i museets foaje. 
Tilgjengelighet:  Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested:  Stavanger kunstmuseum, Henrik Ibsensgt. 55 
Matpakke:  Det er mulig å spise matpakken i museets kafé  
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 
løpet av mars 2017.  
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                                                                                                          Lærløper Carabus coriaceus. Foto: Emile Ashely / MUST 

        
Mai 2017  
Ut i naturen med en biolog fra Stavanger museum 
 
I og med usikkerhet rundt nye naturhistoriske utstillinger på Stavanger museum, tilbyr vi i 
mai en tur i naturen med en biolog. I mai har det begynt å spire i naturen og vi kan finne 
både spennende planter og småkryp. Område og klokkeslett/lengde for turen kommer vi 
tilbake til. Med værforbehold. 
 
Tid:   Ennå ikke avklart 
Dager:   tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 
Kl.:  Ennå ikke avklart 
Kl. :  Ennå ikke avklart 
Toalett:   Ikke tilgjengelig 
Tilgjengelighet:   Ennå ikke avklart 
Oppmøtested:   Ennå ikke avklart 
Matpakke:  Matpakke kan spises ute i naturen 
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 
løpet av mars/april 
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Juni 2017   
 

Piknik i hagen på et av våre museumsanlegg 
Hvor det blir er foreløpig en hemmelighet! 

 
 
 
 
 

 
 


