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Alle skoleklasser er velkommen til å benytte museet eller deler av våre faste utstillinger 
som et utvidet klasserom uten kostnader (skolene må selv dekke transport). 

Hovedutstilling: krig, evakuering, gjenreisning, forhistorie, det flerkulturelle Finnmark, 
arkitektur. 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. 

Bruk av museet, samt tilgang til melkøyahusene, krever påmelding per mail eller 
telefon, uavhengig av om man ønsker å bruke museets formidlere 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. Undervisn-
ingsopplegget kan også foregå utenfor museet; i Kirkegårdsbukta, Ytre Forsøl eller på 
Fuglenesodden Friluftsmuseum. Lærerne har ansvaret for å holde elevene i ro under 
besøket.
Matpakke kan spises i vår kafé i forbindelse med besøk på museet. 
Åpningstid: etter avtale fra kl 0900 (ordinær åpningstid kl 1100 – 1400) 

Skoletjenesten og fortløpende informasjon:
I tillegg til det oppsatte programmet kan det komme ekstratilbud om kunstverksteder, 
foredrag og aktuelle temaer. Mer informasjon om hva vi kan tilby finner du på vår 
hjemmeside: 
www.gjenreisningsmuseet.no. 

Velkommen! 
Maria Stephansen
maria.stephansen@gjenreisningsmuseet.no
78402935

Norsk Telemuseums utstilling ved Gjenreisningsmuseet: 
Dersom skolene ønsker guiding i utstillingen kontaktes 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. 



Gay kids – kule barn som også finnes – invitasjon til formidling 

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Finnmark Pride og helseutvalget for bedre 
homohelse inviterer til pedagogisk opplegg i ustillingen “Gay Kids – kule barn som også finnes” på 
Gjenreisningsmuseet. 

Opplegges tilbys mandag 3. og tirsdag 4. september med forsker Bera Moseng ved Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Ta snarlig kontakt med Gjenreisningsmuseet for 
Finnmark og Nord-Troms for å melde på din klasse. Utenom disse dagene er det mulig å få 
formidling av Gjenreisningsmuseets personale.

I kunnskapsløftet er det flere kompetansemål som tar opp homofili fra 1. til 10. trinn, og denne 
utstillingen åpner opp for verdien av nettopp å anerkjenne at barn og unge erfarer ulike former for 
seksuell identitet og kjønnsidentitet, og at dette er noe som kan få komme til uttrykk og bli sett, møtt 
og respektert. 

Utstillingssperioden varer fra og med lørdag 1. september til og med 4. november

Om Finnmark Pride

31 aug - 9 sep 2012 avholdes Finnmark Pride med aktiviteter og tilbud til fylkets 19 kommuner.

Årets tema er OUT. Komme-ut prosessen er sentral for nesten alle skeive, og alle som er ute av 
skapet har en spennende historie å fortelle. Fremdeles er det dessverre slik, at mange ennå 
befinner seg i skapet. Dette er spesielt utbredt i Finnmark. Årsakene er ofte at det kan være vanskelig 
å komme ut som homofil, bifil, lesbisk eller transperson på bygda. De enorme avstandene mellom 
byene i Finnmark gjør det vanskelig å utvikle et sosialt nettverk som man ellers ser i større byer. Få 
vil være “den eneste homoen i byen”. Priden er åpen for alle uansett seksualitet og identitet. 

Vi har tre mål: Å formidle faglig kunnskap ved fagseminarer til alle i fylket som arbeider med men-
nesker. Å vise at Finnmarks kommuner ønsker alle velkommen uansett seksualitet eller familiedan-
nelse. Å tilby skeive i fylket et seriøst forum for å etablere et nettverk.

Finnmark Pride - Gunhild Steffensen Johansen

For påmelding:
Ta kontakt med Heidi Stenvold ved Gjenreisningsmuseet
heidi.stenvold@gjenreisningsmuseet.no
tlf: 78402932

GAY KIDS 1 sept. - 4. nov.



TURTips: Kulturminner i nærmiljøet  
Natur- og kulturminner kan brukes i forbindelse med temaer som elevene arbeider 
med innenfor ulike fag. Og ikke minst; være ute, bli kjent med historien i nærmiljøet. 
PDF-foldere kan printes fra vår hjemmeside.
Gammelveien: Middagsstanga, klinkastupet, jansvannet, trelleborgsveien 

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

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

Kirkegårdsbukta: kultursti, hustufter, steinalder

Juleverksted for 1. til 7. trinn

Periode: 3. – 14. desember
Tidsbruk: 1,5 time

Vi inviterer klasser fra 1. til 7. trinn til juleverksted her på 
museet. Vi stiller med material til å lage julekort, julepynt 
og enkle gaver. 
En koselig stund utenfor skolen!

Påmelding: innen 23. november

Den 66. Nordnorske Kunstutstilling
16. november - medio desember

Nordnorsken er en landsdelsutstilling for kunstnere med til-
knytting til Nord-Norge, og går som en årlig vandreutstilling 
gjennom våre tre nordligste fylker. Gjennom juryens utvalg 
søker man å vise hva som rører seg i den nordnorske kunsten for 
et bredt publikum. Nordnorsken er en attraktiv og viktig arena 
for kunstnere i etableringsfasen, så vel som for de mer etablerte 
og kan vise til tidligere deltagere som Oscar Bodøgaard, Kåre 
Espolin Johnson, Iver Jåks, Karl-Erik Harr, AK Dolven, Synnøve 
Perssen, Kåre Kivijärvi, Rune Johansen og mange mange flere.

Nordnorsken er en fin infallsvinkel til å oppleve og samtale om 
samtidskunst. 

Vi tilbyr omvisning til alle trinn, med dialog om utvalgte verker.


