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Alle skoleklasser er velkommen til å benytte våre faste utstillinger som et utvidet 
klasserom uten kostnader (skolene må selv dekke transport). Det er også mulig å kun 
benytte deler av hovedutstillinga, eller friluftsmuseet på fuglenesodden som ramme 
for et spesielt tema dere jobber med. Bruk av museet krever påmelding per mail eller 
telefon, enten man ønsker å møte museets formidlere eller ikke for å unngå besøks-
kollisjoner. Dersom skolene kontakter museet i god tid i forveien kan vi i samarbeid 
utforme eget opplegg for den enkelte klasse. 

Museet tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet 
opp mot Finnmarks historie. Undervisningsopplegget kan også foregå utenfor museet; 
i Kirkegårdsbukta, Ytre Forsøl eller på Fuglenesodden Friluftsmuseum. Lærerne har 
ansvaret for å holde elevene i ro under besøket.

Vi kan tilby i museets hovedutstillinger (med eller uten formidler): 
Hovedutstilling: krig, evakuering, gjenreisning, forhistorie, det flerkulturelle 
Finnmark, arkitektur Utstillingen kan brukes som ramme til skolens eget 
opplegg.
Telemuseet: Telekommunikasjonens historie, - fra morse til mobil. 
Fuglenesodden friluftsmuseum: Gjenreisningshus og naust, Melkøya-familiens 
liv, Skansen forsvarsanlegg, heksebrenning. Fin ramme rundt eget opplegg 
fra skolen. Ta kontakt i forkant med museet for å få komme inn i husene.
Hovedutstillingen gir rom for mange temavalg og fag. Ta kontakt dersom dere 
lærere ønsker en egen omvisning for å bli kjent med museets tilbud. 

Kontakt og fortløpende informasjon:
Vår hjemmeside: www.gjenreisningsmuseet.no; fordypning og litteratur, hva 
skjer, oppdatert skoleprogram. I tillegg til det oppsatte programmet kan det 
komme ekstratilbud om foredrag og aktuelle temaer. Det vil da sendes ut in-
formasjon til våre kontakter på skolene samt legges ut på vår hjemmeside. 

Dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om tilbud direkte til egen e-post 
kan du sende en mail til maria.stephansen@gjenreisningsmuseet.no så legger 
jeg deg inn i kontaktlisten. Da vil dere også få informasjon om øvrige arrange-
ment ved museet som kan være interessante for lærerne utenom skoletilbudet. 

Matpakke kan spises i vår kafé i forbindelse med besøk på museet. 
Åpningstider: etter avtale åpent for skolene fra kl 0900 (ordinær åpningstid 
kl 1100 – 1400) 

Velkommen! 

Maria Stephansen
maria.stephansen@gjenreisningsmuseet.no
78402935



Aug - 11. sept Hammerfest kirke 50 år
- ei utstilling om kirkestedet, byens utvikling og dagens kirke. Vi tilbyr 
omvisning i utstillingen, samt arbeidsoppgaver . 1 - 10 trinn

19.09 -30.10 Krigsbarn (Helgeland Museum), utvidet med Finnmarksdel
- om relasjoner, kjærlighet og skammen etterpå. Barn av norske kvinner og tyske 
menn. 

Omvisning i Utstillinga    5. - 10 trinn 

oktober: Krigsbarn – prosjekt                     5-7. trinn  
Hvordan var det egentlig å bo så tett på soldatan? Va dem grei? Va dem slem? Prata dem 
bare tysk? Elevene får undervisning i intervjuteknikk, tema fra krigen og intervjuer selv 
slekt eller andre om hvordan det var å være her ”den gang”. Kordan va soldatan egentlig?
Trailer fra Helgeland museum: http://www.youtube.com/watch?v=y-6sGKzlFDY

oktober: Prosjekt: Eyes of Children – 1.- 4. trinn
Elevene skal denne gangen male seg selv, barna i Rashedieh er alt i gang med arbeidet. 
bildene fra Flyktningeleiren og barna fra Hammerfest blir en utstilling som skal vises i 2012.

29.10 – 13.11: Grete Prytz Kittelsen - Emalje og design   SKINN/ DKS
 
Omvisning  6-10 trinn  Kunst- og håndverk 

Vi har også en lærerveiledning tilgjengelig i forkant/ etterkant av besøket med forslag på 
oppgaver med referanselitteratur og lenker

8.11 -13.11: Pomorhandelen - da og nu. Alle trinn.
Samarbeid med Dansefestival Barents. mer info til høsten.

1.12 - 5.2.2012  Ka ska vi gjømme på 
- ei annerledes utstilling om ungdommens kulturminner 
Passer for 5. til 10. trinn. 
Opplegget består av to deler: en økt på skolen der elevene velger ut ett eller flere 
kulturminner fra sitt eget dagligliv, og skriver en presentasjon av dette. Deretter inviteres 
de til en økt på museet, der vi ser på skjulte skatter i magasinet og klassen plasserer deres 
bidrag i utstillingen. 
Tidsbruk: 2 skoletimer på skolen, 2 skoletimer på museet.
Dette er altså ei utstilling som åpner uten noen gjenstander. Elevene er med å definere hva 
som er ”dagens” kulturminner. Lærerveiledning 

5. - 16. Desember Juleverksted for  1. - 7. trinn. 1 skoletime  

 

UTSTILLINGER OG PROSJEKTER:



TURTips: Kulturminner i nærmiljøet  
Natur- og kulturminner kan brukes i forbindelse med temaer som elevene ar-
beider med innenfor ulike fag. Og ikke minst; være ute, bli kjent med historien i 
nærmiljøet. 

Gammelveien: Middagsstanga, klinkastupet, jansvannet, trelleborgsveien 

Sikk-Sakkveien/parken: musikkpaviljongen, fontenen, Ole Olsen

Fuglenesodden: Meridianstøtta, kullkranen, Skansen, fyret, gjenreisningshus.

Kirkegårdsbukta: kultursti, hustufter, steinalder

(Temahefter kommer på hjemmesiden vår i løpet av sommeren)

Faste opplegg:
Gjenreisningsmuseet har en del faste undervisningsopplegg knyttet til krig, gjenreis-
ning og lokalhistoriske tema. Disse kan bestilles. Undervisning vil da enten foregå i 
museets musikkrom, auditorium eller utstillinger.
Våre tema:
- Hovedutstillingen. Krig og gjenreisning i Finnmark. Foredrag, omvisning, arbeids-
oppgaver. 
- Det flerkulturelle Finnmark 
- Fiskerinæringa; ungdomstrinnet 
- Gjenreisningshus, arkitektur utstilling 
- Gjenreisningshus: byutvikling og byvandring
- Fuglenesodden: Gjenreisningshus og naust; Melkøya-familiens liv, Skansen; forsvar-
sanlegg: Angrepet på Hammerfest i 1809 – Napoleonskrigene, Galgenes; rettersted, 
heksebrenning
- Norsk Telemuseums utstilling ved Gjenreisningsmuseet: 
Dersom skolene ønsker å ha guiding i denne utstillingen kan dere ta kontakt med 
Gjenreisningsmuseet. 
Norsk Telemuseum tilbyr også skolene muligheter for prosjektarbeid: Elevene kan 
fordype seg i Norsk Telemuseums bibliotekdel. Den består av ca. 50 hyllemeter med 
skriftlig dokumentasjon som dekker Televerkets historie og også telegrafdistriktet :  
Finnmark og Nord-Troms (1860-2000) Museet beskriver også kommunikasjon fra 
1260 f. Kr. 

GRATIS KLASSESETT: FORTELLINGER OM KYST- NORGE 

Vi gir bort gratis klassesett av heftene som tar for seg 
kyst-Norges historie. 

Ta kontakt hvis du ønsker et eller flere tema til din klasse

Kyst- og havlandet: Kyst-Norge i et historisk perspektiv
Verdens fraktemenn: Norsk internasjonal skipsfart gjen-
nom tusen år
Ressursar til låns: Sild og anna pelagisk fisk
Riksvei nr. 1: Et lite land langt mot nord


