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Museumsbesøk med tilrettelagt formidling 

2018/2019 
 

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

Påmeldingsfrist: 22. juni 2018 

formidling.supersans@museumstavanger.no 
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SEPTEMBER 2018 - NORSK HERMETIKKMUSEUM OG 

ARBEIDERBOLIGEN 

For barnehagene 

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 ca. 

100 år siden. Kom og bli med i Arbeiderboligen også! Kanskje vi finner Sunlighten?  

For skolene 

Gå på jobb i fabrikken 

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 De som vil får kle seg ut som arbeidere og gå på jobb i 

fabrikken. Her skal vi tre fisk på teine, legge fisk i boks og bære ved til bålet. Kanskje vi setter i gang 

en falsemaskin også? De som vil får smake ekte sardiner.  

Kom og bli med i Arbeiderboligen 
Kanskje vi finner Sunlighten? Da må vi vaske klær i den gamle stampen. Hvor gikk man på do? Var det 

på utedoen i bakgården? Hvordan laget man kaffe? Brukte man en kaffikvern? Vi inviterer inn i de 

gamle stuene og du får sitte på divanen og vi skal også høre på den fine stavangervisa «Eg e fydde på 

straen». 

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: Øvre Strandgate 90, rett ved siden av Norsk hermetikkmuseum 

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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JANUAR 2019 - STAVANGER KUNSTMUSEUM 

I januar inviterer vi dere til sanselige opplevelser i en ny og spennende utstilling med verk av 

kunstneren Olaf Lange (1875-1965). Lange var fra Stavanger, men arbeidet store deler av livet i byene 

Dachau og München. Maleriene og raderingene hans tilhører en stilretning som vi kaller Art 

Nouveau/Jugendstil, dermed vil vi vandre blant malerier og grafiske trykk som bugner av organiske 

linjer, gullornamenterte overflater, symbolikk og eventyraktige figurer. Etter besøket i utstillingen 

skal vi prøve ut en grafisk trykkemetode i kunstmuseets verksted.  

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. 
 

 
                        Olaf Lange, Dronningen av Saba. Foto: May Johannessen 
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FEBRUAR 2019 - STAVANGER MUSEUM – NATURHISTORIE 

På Stavanger museum skal vi ta for oss skjeletter, bein og hodeskaller. Vi kombinerer et besøk i den 
nye skjelettutstillingen og Naturlaben hvor vi ser på beinmaterialer. 
 
 
 
 

  
Foto: Elisabeth Tønnessen / MUST 

 
 

 

                                                                                                                                   
 

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 januar. 
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MARS 2019 - STAVANGER MARITIME MUSEUM 

I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: Et kapittel av dagboken til tømmermann Niels 
Waldemar Larsen og hyrekontrakten hans fra 1898 ble donert til museet av etterkommerne hans. 
Dagboken skildrer hvordan den 23-årige Niels Waldemar opplevde å arbeide seg over Atlanterhavet 
fra Cape Town til New Orleans i årsskiftet 1898-1899 om bord på stavangerbarken Rosenberg.  

Ut fra Niels Waldemar Larsens egne skildringer om livet om bord skal vi utføre plikter som sjøfolk 
hadde, smake sjømannskost og synge shanty.  
 
Tid: 70 minutter  
Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.  
Kl.: 9:30-10:30  
Kl.: 11:00- 12:00  
Toalett: Det er toaletter i museets foaje.  
Tilgjengelighet: Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere.  
Oppmøtested: Strandkaien 22. Buss kan kjøre helt fram til døren for av- og påstigning. 

Matpakke: Det er mulighet for å spise matpakke i museets kafé 
 
Museumspedagog ved avdelingen sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av februar. 
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APRIL 2019 - STAVANGER SKOLEMUSEUM 

Hvordan var det å gå 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?  
 
Målgruppe: NB! Kun til skoleelever dette skoleåret NB! 
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 mars. 

 
 

Foto: Anne Lise Norheim / MUST 
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MAI 2018 - STAVANGER MUSEUM – KULTURHISTORIE 

I mai tar vi dere imot i den nye utstillingen på Byloftet på Stavanger museum. Her skal vi se på noen 

gamle ting som museet har samlet gjennom mange år. Hvorfor samler vi på ting egentlig? Samler du 

også på noe?  

 

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.  

 
 

Foto: Elisabeth Tønnessen / MUST 

 

 



   
 

museumstavanger.no 
 

 

 

 

 

JUNI 2019 - PIKNIK I HAGEN TIL ET AV VÅRE MUSEUM 

 

Invitasjon til årets supersanspiknik blir sendt ut i april.  
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