UPPLEV Öckeröarnas kulturarv!
Vägledning och inspiration för de förskolor och skolor som vill upptäcka Öckeröarnas kulturarv.
Är du pedagog och intresserad av att genomföra någon av aktiviteterna med din klass,
kontakta den person som anges vid respektive aktivitet.

Klassrumsbesök Historien kommer till dig!

UTFLYKT Ut på äventyr!

SKOLRESA Spännande museum

FÖRDJUPNING För den vetgirige

Klassrumsbesök Historien kommer till dig!

Vrak och skatter
Vrakdykaren Stefan Fransson kan komma till er
skola. Han visar och berättar om fynd från havets
botten. Till exempel får ni höra om skeppet
Hafmandens (Havsmannen) dramatiska förlisning
norr om Björkö.
Tid: 45 min + frågestund.
Målgrupp: Lågstadiet. Max 30 elever/gång.
Pris: 1000 kr för 1-2 lektioner.
Kontakta: Stefan Fransson 0708-63 09 75.

GRATIS BESÖK! 3 klasser erbjuds att få gratis klassrumsbesök av Stefan Fransson under HT-11!
”Först till kvarn” gäller. Besöken är förbetalda. Anmäl ditt intresse genom att maila: sofie.rittfeldt@ockero.se

Sagor och myter från havets värld
Annika Rockström berättar folksagor från hela
jorden. Hon har en speciell fascination för havet
och liv där och kan många spännande berättelser.
Under en stämningsfull berättarstund får ni veta
varför havet är salt, hur krabban fått sitt utseende
och ni får lyssna till den magiska folksagan om
Sälskinnet.
Målgrupp: Lågstadiet.
Pris: 1500 kr/lektion exkl reseersättning.
Kontakta: Annika Rockström 0701-42 69 82
mail@annikarockstrom.se
Hemsida: www.annikarockstrom.se

Den gamla stenen berättar
- om Öckeröarnas spännande historia
Med utgångspunkt från en slipad sten funnen på Björkö väver Annika Rockström
ihop händelser från den tid de första människorna kom till Öckeröarna och ända
fram till idag. Ni får höra om gastar som ropar, om flickan som lurade rövarna och
mycket, mycket mer.
Målgrupp: Lågstadiet.
Pris: 1500 kr/lektion exkl reseersättning.
Kontakta: Annika Rockström 0701-42 69 82, mail@annikarockstrom.se
Hemsida: www.annikarockstrom.se

Klassrumsbesök Historien kommer till dig!

Hilmers äventyr och andra spökhistorier
Dag Edvardsson kommer till er skola och berättar
gastkramande spökhistorier från öarna. Till exempel
får vi höra om pojken Hilmers äventyr till havs. Dag
Edvardsson är en av eldsjälarna bakom Fiskemuseet.
Allting Dag berättar är 100% nästan sant!
Tid: 30 min + frågestund.
Målgrupp: 4-5 år, förskoleklass eller lågstadiet.
Pris: 500 kr inkl reseersättning.
Kontakta: Dag Edvardsson 0706-76 38 68.

Prova dans
Anita Steinhof från Öa-gillet kommer till er skola och
introducerar barnen till folkdans och ringlekar.
Tid: 40 min.
Målgrupp: Lågstadiet
Det behövs en tom golvyta t ex en gymnastikhall.
Pris: 200 kr/lektion + reseersättning
Kontakta: Anita Steinhof 031-96 68 06, 0733-50 91 49.

Fisket förr
Dag Edvardsson visar gamla föremål och berättar om hur livet som
fiskare var förr i tiden. Han berättar också om fisket och båtarna
under andra världskriget.
Tid: 30 min + frågestund.
Målgrupp: Låg- eller mellanstadiet.
Pris: 500 kr inkl reseersättning.
Kontakta: Dag Edvardsson 0706-76 38 68.

Endast för
Knippla förskola
och skola
Leka som förr
Tid: 1-2 timmar.
Målgrupp: Förskolan på Knippla.
Pris: Gratis.
Kontakta: Jill Elmgren-Warberg 031-96 30 73
jillelmgrenwarberg@yahoo.se

Läsa sagor från förr
Tid: 1 timma.
Målgrupp: Förskolan och lågstadiet på Knippla.
Pris: Gratis.
Kontakta: Jill Elmgren-Warberg 031-96 30 73
jillelmgrenwarberg@yahoo.se

Livet förr
Jill Elmgren-Warberg kommer till er skola och berättar
om samhället och livet på Öckeröarna förr i tiden.
Målgrupp: Låg- eller mellanstadiet.
1-2 lektioner/gång.
Pris: Gratis för lektionen men 100 kr i reseersättning
utanför Knippla.
Kontakta: Jill Elmgren-Warberg 031-96 30 73
jillelmgrenwarberg@yahoo.se

Kartlägg din släkt
på Knippla
Hembygdsföreningen har en samlingslokal
med ett stort arkiv med foton och uppgifter
om husen på ön. Där kan man kartlägga sin
släkt eller sitt hus på Knippla.
Kontakta: Marita Aguilar 031-96 31 66 eller Jill
Elmgren-Warberg 031-96 30 73.

UTFLYKT Ut på äventyr!

Björkö hembygdsförening
Hembygdsföreningen har en gammal skolsal med
skolplanscher, bänkar mm. Föreningsmedlemmar
berättar om hur det var i skolan förr i tiden.
Målgrupp: 5-6-åringar som ska börja skolan. Även
låg- och mellanstadiet.
Pris: Gratis.
Kontakta: Majlis Lysell 031-96 10 19, 0732-56 20 65.

Pris: 200 kr/klass.
Kontakta: Fiskemuseet 031-96 89 94.
Hemsida: www.klova.net/fiskemuseum.htm

Hönö hembygdsgård
På en guidning av Hönö hembygdsgård får man se skolsalen,
lanthandeln, boningshuset, stallet
mm.
Målgrupp: Förskola och skola.
Pris: 5 kr/barn.
Kontakta: Hans Taremark 0707-22 88 08.
Hemsida: www.hono.se/hembygd

Öckerö hembygdsgård
Tar emot skolklasser i alla åldrar
och berättar om livet förr.
De visar skolsalen, affären, hönorna, mm.
Målgrupp: Från förskola och uppåt.
Pris: Gratis för skolklasser från kommunen.
Kontakta: Lennart Olsson 031-96 24 45.
Hemsida: www.hembygd.se/bohuslan/ockero

Kvarnen på Hönö
Medlemmar i Hönö hembygdsförening guidar i den gamla kvarnen
på Hönö. Besökarna får höra
fängslande historier om personer
som bott och arbetat i kvarnen
och en och annan spökhistoria
som utspelat sig där.
Målgrupp: Från 4 års ålder och uppåt.
Pris: 5 kr/barn.
Kontakta: Hans Taremark 0707-22 88 08.
Hemsida: www.hono.se/hembygd

Knippla hembygdsgård
På guidningen besöker man
sjöboden och den lilla hembygdsgården och får höra om samhällsutvecklingen och fisket. Större
klasser delas upp i två grupper.
Tid: 1 timma.
Målgrupp: Lågstadiet och uppåt.
Pris: Gratis.
Kontakta: Marita Aguilar 031-96 31 66 eller Jill
Elmgren-Warberg 031-96 30 73,
jillelmgrenwarberg@yahoo.se

Baka på
Hönö hembygdsgård
5-8 personer kan baka hönökakor
på traditionellt vis i en liten stuga
på Hönö hembygdsgård.
Tid: 4 timmar.
Pris: 300 kr/person inkl ingredienser och en historiebakgrund om hönökakans ursprung.
Kontakta: Hans Taremark 0707-22 88 08.
Hemsida: www.hono.se/hembygd

Fiskemuseet
Föreningen Kusttraditioner guidar
skolklasser i Fiskemuseet.
Målgrupp: Förskolan till högstadiet.

Natur- och kulturvandring på Knippla
Tid: Ca 2 timmar.
Målgrupp: Lågstadiet och uppåt.
Pris: Gratis. Kostnad för saft och bulle om så önskas.
Kontakta: Marita Aguilar 031-96 31 66 eller Jill
Elmgren-Warberg 031-96 30 73,
jillelmgrenwarberg@yahoo.se

Barnens dag på Hönö hembygdsgård
Hönö hembygdsförening samarbetar med Gårda skolan och arrangerar ”Barnens dag” varje vår.
Alla förskolor i kommunen blir inbjudna att se teaterstycken framförda av Gårda-eleverna
i hembygdsgårdens historiska miljö.

SKOLRESA Spännande museum

Skolresa till Stadsmuseet – Öckeröarnas historia
Museipedagog Mari Wickerts har tagit fram en unik guidning på
Stadsmuseet där ni tittar på just Öckeröarnas historia.
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra hamngatan 12.
Målgrupp: Låg-, mellan-, högstadiet samt gymnasiet. Anpassas
efter elevernas ålder.
Pris: Guidningen kostar 350 kr/lektion, två lektioner 600 kr.
Transporten måste skolan själv ombesörja.
Kontakta: Skolbokningen 031-368 36 66
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se
Hemsida: www.stadsmuseum.goteborg.se

GRATIS SKOLRESA!
Pröva den nya Öckerö-guidningen på
Stadsmuseet. 10 klasser erbjuds att göra
en gratis skolresa under HT-11!
”Först till kvarn” gäller. Guidningarna är
förbetalda och varje klass får dessutom ett
resebidrag på upp till 1000 kr mot uppvisande av kvitto. Man anmäler intresse genom att maila: sofie.rittfeldt@ockero.se
Guidningsdatum bokas på 031-368 36 66.

Stadsmuseet – övriga guidningar
Göteborgs stadsmuseum omfattar ett helt kvarter på Norra Hamngatan 12. På museet finns både fasta utställningar som skildrar Göteborgs och Västsveriges historia och tillfälliga utställningar som berör olika aktuella
ämnen. En enkellektion kostar 350 kr och två lektioner 600 kr. Transporten måste skolan själv ombesörja.
Guidningarna har olika teman t ex:
· Spåren talar - om Västsveriges förhistoria, sten-, brons- och järnålder.
· Vikingar
· Medeltiden
· Göteborg blir till - om städerna före Göteborg och Göteborgs tillkomst.
· Stormaktstiden - om 1600-talet och den nya staden Göteborg.
· 1700-talet - en ny utställning om en tid som påverkat vårt sätt att tänka.
· 1800-talet - om det Sveriges modernisering och industrisamhällets framväxt.
· Stadsvandring - i centrala Göteborg om stadens tillkomst och historia.
· Minihusvisning - en lustfylld introduktion till museet för förskolan.
Hemsida: www.stadsmuseum.goteborg.se Du bokar klassvisning på: www.museilektioner.se

Sjöfartsmuseet
Sjöfartsmuseet ligger vid Stigbergstorget och berättar om livet under, ovan och vid vattenytan. Här finns bland
annat föremål från Svenska Amerika Linien, sjömansminnen från livet ombord och berättelser från hamnstaden Göteborg. I museets akvarium kan du ta del av nordiska och tropiska havsmiljöer och dess fantastiska djur.
En enkellektion kostar 350 kr och två lektioner 600 kr. Transporten måste skolan själv ombesörja.
Guidningarna har olika teman t ex:
· 1600-talet, 1700-talet eller 1800-talet till sjöss År 3–gymnasiet
· 400 år till sjöss År 4-gymnasiet
· Kvinnliga sjömän – finns dom? År 7-gymnasiet
· Segelfartygens tid År 1-gymnasiet
· Pirater! År 5-gymnasiet
Hemsida: www.sjofartsmuseum.goteborg.se Du bokar klassvisning på: www.museilektioner.se

FÖRDJUPNING För den vetgirige

· Öckerö bibliotek har många faktaböcker och skönlitterära böcker som handlar
om Öckeröarnas historia. Kontakta: Öckerö bibliotek 031-97 63 48.
· Öckerö bibliotek kan sätta ihop klassuppsättningar med böcker på olika teman
t ex kommunens historia, livet förr osv. Kontakta: Ellinore Boman 031-97 62 88.
· Broschyren ”Gastar, guld och sjunkna skepp” är gratis och handlar om Öckeröarnas historia. Kontakta Sofie Rittfeldt 031-97 62 90.
· På www.franssons.net/ockero/startsida.htm finns en databas med Öckerö kommuns alla fornlämningar på land och i havet.
· På www.fornsok.se kan man söka på fornlämningar i hela Sverige.
· På www.vestrogothia.se finns historiskt material för barn i alla åldrar.
· www.tidsjakt.se är en pedagogisk sajt med fokus på lokal kultur, natur och historia i Västra Götaland. Skolor kan bidra med material till nya spel genom att
mejla in egna bilder och underlagstexter.

Är du pedagog och intresserad av att genomföra någon av aktiviteterna
med din klass, kontakta den person som anges vid respektive aktivitet.
Materialet är framtaget inom projektet ”Växa med kulturarv” som är finansierat av VG-regionen. Har du frågor kontakta: Sofie Rittfeldt 031-97 62 90.

