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AKTIVITETSUKE PÅ SKEDSMO BYGDEMUSEUM 
Lokalt tilbud fra DKS Skedsmo 

  
Vi viderefører aktivitetsuka på Skedsmo bygdemuseum for 38. år på 
rad i 2018. Dagen består av en felles samling inne i hovedbygningen 
med en kort orientering om Huseby gård og landbruket før 
maskinenes ankomst, samt noen praktiske opplysninger knyttet til 
besøket.  Elevene blir så med formidler til gruppeaktivitet. Hver elev 
får bare én aktivitet, så vi ber dere sette av tid i etterkant til en 
presentasjon/quiz i klassen. Lærer har ansvar for sine elever under 
hele besøket. 
  
Informasjon om tilbudet samt turnéplan ligger på 
http://skedsmo.ksys.no/produksjon/9722. Kontaktlærere vil få et 
informasjonshefte tilsendt i forkant av besøket. I heftet blir 
aktivitetene presentert, slik at dere kan plassere elevene i 
hensiktsmessige grupper før dere kommer. Vi ber dere ta hensyn til 
tildelt elevtall i gruppeoversikten som dere finner i heftet.  Det er 
viktig med et godt forarbeid i klassene, slik at elevene får best mulig 
utbytte av besøket.  
 
Beregn god sykkeltid og parker syklene ved stabburet, bak bommen. Ved større forsinkelser ber vi 
dere ringe undertegnede og varsle. Plasser alle elevene rundt inngangen til hovedbygningen til en 
felles informasjon og introduksjon til dagen.  
Det er mulig å spise matpakke i hagen på Huseby før eller etter besøket. 

 
Tilbudet gis i samarbeid med Huseby gårds venner, Skedsmo bygdekvinnelag, Skedsmo historielag, 
Skedsmo husflidslag og Museene i Akershus.  
 

Timeplan uke 21 og 22 

Tid Tors 24.05 Fre 25.05 Man 28.05 Tirs 29.05 Ons 30.05 Tors 31.05 

09.00 – 
11.00 

Sagdalen 
2 kl. (50) 
 
 

Gjellerås  
1 kl. (23) 
Sten-Tærud  
2 kl. (42) 

Åsenhagen  
3 kl. (78) 

OKS  
2 kl. (30) 
Åsenhagen  
1 kl. (26) 

Vigernes 
3 kl. (73) 
 

Sagdalen 
2 kl. (50) 
 

12.00 – 
14.00 

Volla  
3 kl. (62) 
 

Gjellerås 
3 kl. (66) 

Kjeller 
2 kl. (56) 
Asak 
1 kl. (16) 

Skjetten  
3 kl. (75) 

 Brånås  
3 kl. (56) 
 

Total 56/62 65/66 78/72 56/75 75 50/50 

 
BESKJED OM BYTTE MELLOM SKOLER MÅ VÆRE HOS DKS FØR 26. JANUAR 2018. 
 

Vi håper dere får en fin dag på Huseby gård, Skedsmo bygdemuseum! 
 
Vennlig hilsen 
Trine Grønn Iversen, Museene i Akershus: Tlf. 465 08 366 
Trude Bjerkeseth, DKS Skedsmo: Tlf. 66 93 81 34, trubjer@skedsmo.kommune.no  
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