Skolprogram hösten 2017
Vi är nu inne i oktober månad, vinden viner runt knuten! På museet rullar arbetet vidare med vår nya
utställning ”Stadens nycklar”, som om allt går som planerat kan invigas hösten 2018.
I detta skolprogram kommer lite förslag på aktiviteter som Falkenbergs museum kan erbjuda skolorna
under hösten 2017.

En skoldag på 1800-talet
Med lite rekvisita tar vi oss tillbaka i tiden till
1800-talet. I ett litet rollspel får eleverna pröva
hur det var att gå i skolan då. Efter att vi har
tagit oss tillbaka till nutid samtalar vi om likheter och skillnader, i skolgången förr och nu.
Lektionstid: 60 min
Ålder: åk 3-5
Bokningsbar: hela terminen
OBS! Programmet går även att boka i
museets ateljé.

Barn i Falkenberg förr och idag
Gör nedslag i barnens Falkenberg genom
århundradena. Ni får möta barn från
medeltiden fram till idag. Vissa saker i
förhållandet mellan barn och vuxna är tidlösa
medan andra, är väldigt annorlunda. Vi låter
Falkenbergsbarn från fyra olika århundraden,
möta era elever. Vad är gemensamt,
annorlunda, bättre och sämre?
Lektionstid: 90 min
Ålder: åk f-gy
Bokningsbar: hela terminen

Stadsvandringar
Stadsvandring i Falkenberg
– stadens uppkomst och äldre historia. Från
medeltid till 1800-tal.
Sägenvandring för små öron!!
– sagor och sägner där barn är i
fokus i berättelsen.
Spännande, uppmanande och vissa
historiebärande vandrar de från öra till öra, så
att flera generationer ska få höra!

Bokning och priser
Lektioner i museet är kostnadsfria för
Falkenbergs kommunala skolor. Övriga skolor
betalar 300 kr per lektion, upp till 60 min, och
500 kr för längre lektioner.
För stadsvandringar debiteras de kommunala
skolorna 360 kr, övriga skolor betalar 720 kr.
Samtliga priser är exklusive moms.
Vi är glada att många skolklasser kommer till
oss, men det gör att vi har svårt att alltid svara
i telefon.

Resestöd
Falkenbergs museum omfattas av
Region Hallands resestöd. Missa
inte att utnyttja stödet vid kulturbesök
över kommungränsen!

Kontakt
Museipedagog
Anna-Katharina Detert
anna-katharina.detert@falkenberg.se
Tfn 0346-88 60 31

Utställningsinformation
Vill du få mer information om
designutställningarnas innehåll?
Gå in på museets hemsida:
www.riandesign.se.
Klicka på Designutställningar.
Anmäl ert besök även om ni går på egen hand,
så slipper vi krockar i utställningarna.

Receptionist
Karina Larsson
karina.larsson@falkenberg.se
Tfn 0346-88 61 25

