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FATTIGGÅRDEN PÅ HUSEBY 
Lokalt tilbud fra DKS Skedsmo 

  
Huseby Gård har en lang historie, mennesker har bodd her i over 2000 
år. Her har vært både prestegård og fattiggård og et museum ble 
etablert i Drengstua i 1937. Huseby Gård er nå en del av Skedsmo 
Bygdemuseum. Mer informasjon om stedets historie finnes her:  
Om Huseby Gårds Historie og det er utarbeidet et ressurshefte som 
eventuelt kan benyttes som for og etterarbeid i forbindelse med 
besøket: Ressurshefte Fattiggården 
 
Om dagen på Huseby 
Besøket på Fattiggården består av mange ulike aktiviteter og varer i 2,5 timer. Elevene må på forhånd 
være delt inn i fire grupper. 
Elevene ønskes velkommen av lærerinnen og gårdsbestyreren, får utdelt gammeldagse 
fattigbarnsklær og tar opp og vasker poteter, bærer vann og stabler ved, og går på gammeldags skole 
besøker Fattiggården prøver å sove på gulvet. I tillegg blir det fortellerstund med Marianne Sundal og 
tid til utelek. Uteleken arrangeres av den enkelte klasselærer, det finnes forslag til leker i 
ressursheftet. På Huseby Gård finnes tønnebånd, stylter og ringspill tilgjengelig. 

 
 
Transport: Elevene fra skolene på Skedsmokorset går til fots. 
Fra de andre skolene blir elevene fraktet med buss. Se egen 
bussplan for når elevene blir hentet og kjørt tilbake til skolen.  
Oversikt over busstider og oppmøtetider 
 
 
 

Kontaktpersoner: 
DKS Skedsmo: Toini Kristensen toikris@skedsmo.kommune.no  tlf. 66 93 81 34 
Museene i Akershus: Trine Grønn Iversen, trine.gronn.iversen@mia.no tlf. 465 08 366 
Huseby Gårds Venner: Elin Bjørge Løken, e.b.loken@medisin.uio.no      tlf. 938 38 899 
Busstransport Veteranbussklubben: Olav Skulbørstad, olav.skulborstad@gmail.com tlf. 900 34 811 
 
 

Uke 35 Man 27.08 Tirs 28.08 Tors 30.08 Fre 31.8 

Skole/klasser 
(elever) 

 GOKS/1 (19) 
Kjeller/2 (58) 

Vigernes/3 (87) 
 

Brånås/2 (40) 
Vardeåsen/2 (37) 

Uke 36 Man 03.09 Tirs 04.09 Tors 06.09 Fre 07.09 

Skole/klasser 
(elever) 

Asak/1 (21) 
Åsenhagen/3 (52) 

Sagdalen/2 (47) 
Sten-Tærud/2 (41) 

Sagdalen/3 (70)  

Uke 37 Man 10.09 Tirs 11.09 Tors 13.09 Fre 15.09 

Skole/klasser 
(elever) 

Gjellerås/3 (72) Skjetten/4 (85) Volla/2 (66) 
 

 

 
Vi håper dere får glede av dette tilbudet innen kulturarv, og tar gjerne imot tilbakemeldinger i 

etterkant. 
 

Vennlig hilsen DKS Skedsmo, Museene i Akershus og Huseby Gårds Venner 

http://skedsmo.ksys.no/
https://kulturpunkt.org/owner/55/group/195/record/2741
http://skedsmo.ksys.no/davoo/eca619dc-660a-4d32-8f27-1ecbce15c291/Fattigg_rden_komplett_hefte_h_st_2017.pdf
http://skedsmo.ksys.no/davoo/f79a9740-9a66-4d2a-a73b-9c10e8f9a684/Bussplan_Fattigg_rden_2_klasse_2018.pdf
mailto:trine.gronn.iversen@mia.no
mailto:e.b.loken@medisin.uio.no
mailto:olav.skulborstad@gmail.com

