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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 

inni, 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. Tilbudet er gratis. 

Påmeldingsfrist: 21. juni 2017 

formidling.supersans@museumstavanger.no 
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SEPTEMBER 2017 NORSK HERMETIKKMUSEUM OG 

ARBEIDERBOLIGEN 

Hm. Hva er det oppi kofferten? Er det noe som lukter? Eller noe som smaker? Noe vi bare kan 

se på? Noe vi får ta på? Med utgangspunkt i supersanskofferten reiser vi hundre år tilbake i 

tid. Vi må gå på jobb i fabrikken og lære hvordan det var å være arbeider i Stavanger ved en 

hermetikkfabrikk for cirka 100 år siden. Kom og bli med i Arbeiderboligen også! Kanskje vi 

finner Sunlighten?  

Tid: 1,5 time  

Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

Kl.: 9:30-11:00 NB! 

Kl.: 11:30- 13:00 NB! 

Toalett: Det er toalett i museets foaje  

Tilgjengelighet: Vi oppholder oss i områder som er tilrettelagt for rullestolbrukere 

Oppmøtested: Norsk hermetikkmuseum, Øvre Strandgate 88  

Matpakke: Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé  

Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av 

august.  
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NOVEMBER 2017 STAVANGER MUSEUM – NATURHISTORIE 

Stavanger museum har fått et naturlaboratorium, og i den anledning ønsker vi velkommen til 

disseksjon av fisk. I tillegg besøker vi laboratoriet til taksidermisten, og lærer om hvordan man stopper 

ut dyr.  

Tid: 1 time  
Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  
Kl.: 9:30-10:30  
Kl.: 11:00- 12:00  
Toalett: Det er toalett i museets kjeller  
Tilgjengelighet: Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested: Stavanger museum, Muségata 16 
Matpakke: Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé  
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av 
oktober. 
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JANUAR 2018 STAVANGER KUNSTMUSEUM 

Vi inviterer til sanselige oppdagelser i en helt ny utstilling med de svenske kunstnerne Nathalie 

Djurberg og Hans Berg. Nathalie Djurberg er kjent for sine leirdukke-animasjoner med lydspor laget av 

musikeren Hans Berg. Sammen skaper de forunderlige og surrealistiske kunstverk som har mange 

referanser til populærkulturen. Utstillingen viser blant annet en stor installasjon, med roterende 

skulpturer og animasjoner som projiseres på veggene. Etter et besøk i utstillingen lager vi egne 

leirfigurer i verkstedet med målet om å skape en stor felles skulpturgruppe. 

Tid: 1 time  
Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  
Kl.: 9:30-10:30  
Kl.: 11:00- 12:00  
Toalett: Det er toalett i museets foaje  
Tilgjengelighet: Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested: Stavanger kunstmuseum, Henrik Ibsens gate 55 
Matpakke: Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé  
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av 
desember. 
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MARS 2018 STAVANGER SKOLEMUSEUM 

Hvordan var det å på skolen i gamle dager? Bli med på omgangsskolen og en komprimert skoledag 
rundt 1910. 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 NB! 
Kl.: 10:30- 11:30 NB! 
Toalett: Det er ikke toalett på skolemuseet  
Tilgjengelighet: Museet er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested: Stavanger skolemuseum, Hillevågsveien 82  
Matpakke: Det er dessverre ikke mulighet for å spise matpakke på museet 
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av 

februar. 
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APRIL 2018 STAVANGER MARITIME MUSEUM  
 

Med utgangspunkt i utstillingene i de historiske kjøpmannsgårdene som utgjør Stavanger maritime 

museum vil barna/ elevene bli invitert med på et sanselig besøk med havet som fellesnevner.  

 
Tid: 1 time  
Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  
Kl.: 9:30-10:30  
Kl.: 11:00- 12:00  
Toalett: Det er toalett i museets foaje  
Tilgjengelighet: Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested: Stavanger maritime museum, 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 
mars. 
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MAI 2018 STAVANGER MUSEUM – KULTURHISTORIE 

I mai tar vi imot dere i den nye utstillingen på Byloftet på Stavanger museum. Her lever vi oss inn i 

Stavanger i gamle dager! 

 

Tid: 1 time  
Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  
Kl.: 9:30-10:30  
Kl.: 11:00- 12:00  
Toalett: Det er toalett i museets kjeller  
Tilgjengelighet: Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere  
Oppmøtested: Stavanger museum, Muségata 16 
Matpakke: Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé  
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av 
april.  
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JUNI 2018 - PIKNIK I HAGEN TIL ET AV VÅRE MUSEUM 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


