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SKOGSDRIFT MED HEST PÅ STENBERG 2019
ET TILBUD FRA MJØSMUSEET TIL ELEVER I 7. TRINN I ØSTRE TOTEN, VESTRE TOTEN OG GJØVIK KOMMUNE
Skogsdrift med hest på Stenberg er et skoleopplegg for elever på 7.trinn. Målet er at elevene skal få lære om bruk av
skogen som ressurs før og nå. Vi tar utgangspunkt i tradisjonell drift med hest, der elevene blir med på ulike
oppgaver og aktiviteter sammen med karer som har arbeidet i skogen. Elevene skal bruke øks, sag, barkespade,
tømmersaks o.l. På samlingsplassen er det bål, hvor vi steiker flesk og koker kaffe.
Program
Kl. 09.15
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 11.45
Kl. 13.15
Kl. 13.30

Elevene møter på Stenberg (ved kafebygget ved vegen)
Fordeling i grupper med arbeidsleder og arbeidsoppgaver
Alle samles til dugurd ved bålet
Omfordeling av arbeidsoppgaver
Samling før avreise
Avreise

Praktisk informasjon
Ta på: Gode, varme og praktiske klær og sko for å drive i skogen hele dagen.
Lue, votter og ullsokker.
Det er veldig viktig at elever og lærere har gode sko og nok klær på seg.
Ta med: Nistepakke, termos med varmt drikke, noe å sitte på, ekstra genser
og gamasjer, regntøy om nødvendig.

Aktiviteter
• Velge ut et tre som skal felles,
vurdere lengde og fallretning
• Felling av tre med svans, måling,
kvisting, barking, aptering og
kapping
• Lunning og framkjøring av tømmer
med hest

Gi beskjed på forhånd hvis det er elever som trenger tilrettelegging, må
justere klokkeslett i forhold til skolebuss e.l.
Vi sender ut forarbeid etter jul, når skolene har meldt seg på. Eventuelt etterarbeid kan være besøk på åsen med moderne
skogsdrift, på et sagbruk o.a. Skogbruksansvarlige i kommunene og/eller allmenningene kan kontaktes. Det er Mjøsmuseet som
arrangerer opplegget med støtte fra bl.a. Stiftelsen Toten økomuseum og historielag, og mange frivillige skogsarbeidere.
Velkommen til en hyggelig og lærerik dag på Stenberg!
Påmelding
Dager:
Sted:
Tidsramme:
Pris:
Antall:

Tirsdag-fredag uke 10 og 11: 5.-8.mars og 12.-15.mars.
Stenberg friluftsmuseum. Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru. Oppmøte ved kafebygget.
Kl. 09.15-13.30.
100,- pr elev. I tillegg dekker skolene skyss til Stenberg selv.
Maks. 20 elever pr dag, min. 2 voksne. Dette av hensyn til elevenes sikkerhet.
Er klassa større enn 20 elever fordeles elevene over to dager. Foreldre og besteforeldre må gjerne bli med.

Påmelding pr. e-post innen fredag 18. januar 2019. NB! Førstemann til mølla. Påmelding skal opplyse om antall
elever, ønsket dag/dager, kontaktlærers navn, e-post og tlf.nr, samt skolens fakturaadresse.

Kontakt/Påmelding
Ingvild Hasle, formidlingsansvarlig i Mjøsmuseet
E-post: ingvild.hasle@mjosmuseet.no, Tlf. 90220435
Mjøsmuseet, postboks 13, 2858 Kapp. Tel. 91170500. www.mjosmuseet.no

