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Fattiggården på Huseby
Informasjon til lærere på 2. trinn
Oppdatert 12.08.19
Velkommen til Huseby gård! Gården har en lang historie, og det har bodd mennesker her i nesten 4000
år. I flere århundrer fram til 1883 var Huseby prestegård, og i perioden fra 1889 til 1924 var det
fattiggård her. Da bodde inntil 40 fattige her sammen med fattiggårdbestyreren og hans familie, og
jobbet samtidig på gården. Med kulturarvtilbudet Fattiggården på Huseby ønsker vi å gi elevene en
opplevelse av hvordan det var å bo og jobbe på gården som fattiggårdsbarn. Tilbudet gis i samarbeid
med Museene i Akershus og foreningen Huseby gårds venner. Huseby gård er nå en del av Skedsmo
Bygdemuseum, og mer informasjon om museet og stedets historie finnes her: https://mia.no/skedsmo

Praktisk informasjon
Forberedelse: Lærerne på trinnet får tilsendt et ressurshefte som er utviklet til tilbudet, og som kan
benyttes i samtale med elevene som forberedelse til besøket. I heftet står det også en del forslag til
gammeldagse leker, som kan gjøres under aktiviteten «utelek» når dere er på Huseby.
Gruppeinndeling: Elevene skal være delt i fire grupper under besøket på Huseby, og dette må være
planlagt på forhånd slik at vi slipper å bruke tid på det ved ankomst. Det er en fordel om elevene selv
vet hvilken gruppe de er i når de kommer. Se egen oversikt over gruppeinndeling nedenfor.
Transport/oppmøte: Elevene fra skolene på Skedsmokorset går til og fra Huseby, mens de andre får
buss. Vi har beregnet at dere er på plass på Huseby ca. ti minutter før tilbudet starter, slik at dere kan
legge fra dere sekkene og stille opp i grupper foran inngangen til hovedbygningen. De dagene hvor alle
kommer med buss starter vi kl. 09.00, mens de dagene der noen går til fots starter vi kl. 09.15 for å
være sikker på at alle rekker fram i tide. Se turnéplan i ksys og egen transportplan for når dere blir
hentet med buss eller skal møte på Huseby.
Toalett: Det er toalett i 2. etasje i hovedbygningen. Vi ber om at det kun benyttes av to elever om
gangen, og at lærer hjelper elevene med å ta hensyn til formidlingen som foregår i 2. etasje.
Matpause: Midtveis i dagen har vi en matpause utendørs. Ta med mat og drikke og evt. sitteunderlag.
Ved regnvær forsøker vi å få plass til alle elevene innendørs.

Datoer og gruppeinndeling
Dag og dato
Tirsdag 27.08
Torsdag 28.08
Fredag 30.08
Mandag 02.09
Tirsdag 03.09
Torsdag 05.09
Tirsdag 10.09
Torsdag 12.09
Fredag 13.09

Skole (klasser/elever)
Vigernes (abc/65)
Kjeller (abc/72)
Brånås (ab/36)
Vardeåsen (ab/35)
Asak (18)
Åsenhagen (abcd/61)
Sagdalen (ab/49)
Sten-Tærud (ab/33)
Sagdalen (cd/50)
Skjetten (d/18)
Gjellerås (abc/61)
GOKS (17)
Skjetten (abc/72)
Volla (abc/66)

Gruppeinndeling
De tre klassene deles i fire grupper.
De tre klassene deles i fire grupper.
Hver klasse utgjør én gruppe (to fra hver skole).
Asak utgjør én gruppe. De fire klassene fra
Åsenhagen deles i tre grupper.
Hver klasse utgjør én gruppe (to fra hver skole).
Klasse 2d fra Skjetten utgjør én gruppe. Klasse c og d
fra Sagdalen deles i tre grupper.
Hver klasse utgjør én gruppe (tre fra Gjellerås og én
fra GOKS).
De tre klassene deles i fire grupper.
De tre klassene deles i fire grupper.
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Dagsplan
Ved oppstart kl. 09.00 (Vigernes, Kjeller, Skjetten, Gjellerås, OKS og 2c+2d fra Sagdalen)
Klokkeslett
Gruppe 1
Gruppe 2
Klokkeslett
Gruppe 3
Gruppe 4
09.00 – 09.10 Velkommen (alle grupper)
09.00 – 09.10 Velkommen (alle grupper)
09.10 – 10.30 Fattiggården
Fattiggården
09.10 – 09.50 Fortellerstund Utelek
09.50 – 10.30 Utelek
Fortellerstund
10.30 – 11.00 Matpause i hagen (alle)
10.30 – 11.00 Matpause i hagen (alle)
11.00 – 11.40 Fortellerstund Utelek
11.00 – 12.20 Fattiggården
Fattiggården
11.40 – 12.20 Utelek
Fortellerstund
12.20 – 12.25 Felles avslutning på tunet
12.20 – 12.25 Felles avslutning på tunet
Ved oppstart kl. 09.15 (Brånås, Vardeåsen, Asak, Åsenhagen, Sten-Tærud og 2a+2b fra Sagdalen)
Klokkeslett
Gruppe 1
Gruppe 2
Klokkeslett
Gruppe 3
Gruppe 4
09.15 – 09.25 Velkommen (alle grupper)
09.15 – 09.25 Velkommen (alle grupper)
09.25 – 10.45 Fattiggården
Fattiggården
09.25 – 10.05 Fortellerstund Utelek
10.05 – 10.45 Utelek
Fortellerstund
10.45 – 11.15 Matpause i hagen (alle)
10.45 – 11.15 Matpause i hagen (alle)
11.15 – 11.55 Fortellerstund Utelek
11.15 – 12.35 Fattiggården
Fattiggården
11.55 – 12.35 Utelek
Fortellerstund
12.35 – 12.40 Felles avslutning på tunet
12.35 – 12.40 Felles avslutning på tunet

Hva skjer på de ulike aktivitetene?
Velkommen: Lærerinnen og gårdsbestyreren ønsker velkommen og forteller om dagens innhold.
Fattiggården: Elevene får utdelt fattigbarnsklær i hovedbygningen, og deles her i mindre grupper som
rullerer mellom ulike aktiviteter. I løpet av dagen skal de gå på skole på gammeldags vis, arbeide på
gården, ta opp og vaske poteter, bære vann og stable ved.
Fortellerstund: Eventyr ved Marianne Sundal i Drengestua.
Utelek: Arrangeres av den enkelte klasselærer. Se forslag til leker i heftet, men bruk gjerne egne. Vi
har tønnebånd, stylter og ringspill tilgjengelig.
Felles avslutning: Vi synger og danser «Du halling» på tunet.

Lærerens rolle under besøket
Lærerne fordeler seg og følger gruppene under besøket, og hjelper til med at alle er på rett sted. Vår
erfaring er at tilstedeværelse og fokus smitter, og vi håper derfor at dere viser interesse for aktivitetene
sammen med elevene. Dersom det allikevel er noen elever som trenger hjelp til å finne fokus ber vi
om at dere som kjenner elevene tar dere av dette, slik at formidlerne kan konsentrere seg om
aktiviteten. Dere kan gjerne ta bilder av elevene med kamera eller mobiltelefon, men ellers ønsker vi
at telefoner legges bort. På den måten blir dette en dag der elevene kan forestille seg at vi er over 100
år tilbake i tid. Dersom dere legger ut bilder fra besøket på skolens Facebook-side i ettertid, er det
hyggelig om dere tagger Skedsmo Bygdemuseum Huseby.

Kontaktinformasjon
DKS Skedsmo: Trude Bjerkeseth, trubjer@skedsmo.kommune.no, tlf. 66 93 81 34/909 95 726
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: Leif Høiby, lehoiby@online.no, tlf. 907 56 748
Vi håper dere får en fin dag på Huseby gård!

