
Tilbud til skolegrupper   1.-4. trinn
Et besøk på Petter Dass-museet er velegnet for elever på alle klassetrinn 
og i forbindelse med flere av skolens undervisningsfag. Vi tilbyr et utvalg 
varierte aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene. Hvert besøk  
tilpasses skolens ønsker. 

Petter Dass i ord og toner
Elevene får bli kjent med Petter Dass som dikter,  
og lære noen av hans sanger som fortsatt brukes  
i dag. Vi besøker kirken og museet.

Bokstavjakt
Elevene går på jakt etter bokstaver ute eller 
inne på museet. Hva blir løsningsordet?  
Vi ser nærmere på enkelte bokstaver og lærer 
om bokstavkunst.

Lysedypping
Gå mørketiden i møte med å dyppe lys. Vi snakker om 
ulike typer belysning og bruken av lys før og nå, og 
får høre om hvordan barna i gamle dager måtte hjelpe 
til med å lage lys til mørketida. Deretter får elevene 
dyppe egne lys som de får ta med seg hjem. Egenandel 
kr 20,- pr. barn. NB! Tilbys i november og desember.

Natursti
Natursti på museumsområdet med varierte oppgaver som 
hjelper elevene til å bli bedre kjent på Alstahaug. 
Aktiviteten forutsetter lesekyndighet eller at voksne 
følger elevene i par eller grupper.Op
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Kultur og natur
På Alstahaug kan elevene oppleve kultur og  
natur i samspill på et historisk sted.  
I tillegg til de ulike tilbudene i museet kan 
vi legge til rette for et besøk i Alstahaug 
kirke, eller en vandring på museumsområdet. 
Elevgruppen kan også kombinere museumsbesøket  
med en tur i fjæra eller i området ut mot 
Haugsneset. Spør oss gjerne om fine turmål!

Praktisk informasjon
Besøket starter med velkomst på tunet eller  
i museet, og kan videre bestå av en valgfri  
omvisning eller et tema vi ser nærmere på.  
Opplegget styres av en eller flere av museets 
formidlere og varer om lag halvannen time.  
Alle skolebesøk er gratis i museets åpningstid.

Mat og drikke
Når gruppa kommer på besøk anbefaler vi at  
det legges inn minst en halv times lunsjpause. 
Et varmt eller kaldt måltid kan bestilles i  
Margrethes kafé, eller dere kan ta med egen  
matpakke som spises inne på kafeen eller ute  
på museumsområdet.

Kontakt 
Har du spørsmål om tilbudene eller vil gjøre 
avtale om besøk? kontakt formidlingsleder  
Johanne Markvoll: telefon 75 11 01 58 / 75 11 
01 50 eller e-post johanne@helgelandmuseum.no.


