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Museum Stavanger har for 
skoleåret 2019/2020 
gleden av å invitere 
forsterka/STOLT-grupper 
til et halvår med 
formidling på flere museer 
gjennom vårt opplegg 
‘Supersans’.  

Tilbudet er gratis og veldig 
populært, så det anbefales 
å være tidlig ute. Begrenset 
antall plasser. Førstemann 
til mølla-prinsippet gjelder.  
 

 

 

 

Slik gjør du: 

Meld inn hvilke 
museer/formidlingsopplegg 
dere ønsker å besøke.  

Meld inn størrelse på 
gruppe. Merk at maks antall 
elever per gruppe er 18.  

Vær tydelig på preferanser 
ang dag og starttidspunkt 
ved første kontakt. 

Meld inn 2 kontaktpersoner 
for gruppen, med 
tilhørende mailadresse og 
tlf.nummer, slik at 
informasjon ikke går tapt 
ved sykmelding eller andre 
endringer i personal i løpet 
av skoleåret.  

Siste frist for 
påmelding:  
15. juni 2019. 
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SUPERSANS-opplegg 2019/2020 
Januar 2020: Stavanger museum-kulturhistorie  
Februar 2020: Skolemuseet  
Mars 2020: Stavanger museum-naturhistorie 
Mai 2020: Stavanger kunstmuseum  
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 <- Skolemuseet i 

februar 
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Vi skal se på hvordan de i gamle dager brukte 

planter til å farge klær. Hvilke planter kan 

brukes og hvilke farge gir de? Var noen farger 

dyrere enn andre? Hvilken farge får tøyet hvis 

man prøver å farge det med løk? 

 

Måned: Januar 

Tid: 1 time  

Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

Kl.: 9:30-10:30 og 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 Stavanger museum-kulturhistorie 

sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 

løpet av desember 2019.  
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Hvorfor går vi egentlig på skole? Hvem 

bestemte at alle barn i Norge skulle gå på 

skolen, og hvordan var det å være elev for flere 

hundre år siden? På skolemuseet får du bli med 

på en reise tilbake i tid og oppleve 

skolehverdagen for hundre år siden med den 

myndige frøken Pedersen. 

Måned: Februar 

Tid: 1 time  

Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

Kl.: 9:30-10:30 og 11:00-12:00  

Toalett: det er toalett på skolemuseet, men dette er ikke 

tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Tilgjengelighet: Skolemuseet har mange trapper og er 

dessverre ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.  

Oppmøtested: I skolegården på Kvaleberg skole, 

Hillevågsveien 82. 

Matpakke: Det er ikke mulig å spise matpakke på 

skolemuseet. 

Museumspedagog ved Stavanger museum-kulturhistorie sender ut 

informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av januar 2019.  

 

 

 

Museumspedagog ved Stavanger museum-kulturhistorie 
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I mars får du høre om trekkfugler og 
standfugler. Hvorfor forsvinner noen fugler 
om høsten? Hvor drar de? Vi ser en film som 
viser hvordan man fanger inn fugler og 
ringmerker dem, før de slippes løs igjen. Vi 
har utstoppede fugler som alle får kjenne 
og ta på. 
 

Måned: Mars 

Tid: 1 time  

Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

Kl.: 9:30-10:30 og 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 Stavanger museum-naturhistorie 

sender ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i 

løpet av februar 2020. 
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Velkommen til NONA – en liten del av 

kunstmuseet for barnet i deg. Her dyrkes 

humor, lekenhet og kreativitet – alt som gjør 

det morsomt å være menneske. Hvordan og 

hvor i kroppen føles et kunstverk? I hjertet eller 

hjernen? I øynene, ørene? Alle supersansere får 

bli med å lage et felles kunstverk, med 

teknikker og metoder inspirert av utstillingen i 

NONA. Vi er hands-on og minds-on! 

 Måned: Mai 

Tid: 1 time  

Dager: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag  

Kl.: 9:30-10:30 og 11:00-12:00  

Oppmøtested: Stavanger kunstmuseum, Henrik Ibsens 

gate 55. 

Tilgjengelighet: Museet er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

Handikapparkering. 

Fasiliteter: Toalett, garderobe og låsbare skap i museets 

foaje.  

Matpakke: Det er mulighet for å spise matpakke i museets 

kafé eller i Mosvannsparken. 

Museumspedagog ved Stavanger kunstmuseum sender 

ut informasjon til kontaktpersoner for gruppene i løpet av 

april 2020. 
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Siste frist for påmelding 15. juni 


