Skolverksamheten 2020

Skolverksamhet

Fotevikens Museum med Vikingastaden har lång erfarenhet av
att arbeta med barn och ungdomar. Platsen erbjuder spännande
möjligheter i undervisningen.
Välkommen att boka ett möte med vikingatiden!
I Fotevikens Vikingastad vid Höllviken finns den spännande vikingahistorien
som den utspelades för
ca 900 år sedan. Här hittar du världens största rekonstruerade vikingatida stad.

Skolverksamheten erbjuder:
• Miniviking
• Vikingadag
• Vikingakämpen

Boka en upplevelse för din klass redan idag på vår hemsida!
Bokning: http://www.fotevikensmuseum.se/d/besok/skola
Växel: 040 - 330 800. Email: museum@foteviken.se
Hemsida: www.Foteviken.se
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Miniviking

En del lärare vill kanske lägga in besöket på Fotevikens Museum
och Vikingastaden som en av flera platser att besöka under
dagen. Vi har därför sedan flera år haft Miniviking som ett bra
alternativ till våra övriga program.
Miniviking kan bokas på förmiddagen och varar i ca 1½
timme. Besöket inleds med en kort introduktion med
filmvisning. Därefter är det dags att gå in i historian.
En viking från staden möter gruppen och tar dem på
en spännande rundvandring både utanför och innanför
stadens vallarna. Vikingen beskriver dåtida företeelser
som exempelvis religion, hantverk, huskonstruktioner
och vardagliga händelser i staden. Turen avslutas i den
stora gilleshallen Tinghöll med en mytologisk saga.
Besöket blir en tidsresa där man vandrar runt i
Vikingastaden som med sina många vikingahus skapar
en atmosfär som levandegör vikingatid på ett oslagbart
sätt och gör besöket till en stimulerande del av historie
undervisningen.

Besöket avslutas med att eleverna får gå en “Vikinga
slinga”. Uppdelade i mindre grupper får eleverna ta sig
runt stadens vallar för att besvara frågor baserade på
den guidade turen.
Viktigt att veta
Eftersom hela besöket sker utomhus är det kläder efter
väder som gäller.
För att inte störa efterkommande klassers upplevelse
är det enbart under programmets 1 ½ timme som
klassen får vistas inne på museiområdet. Utanför
entrébyggnaden finns bord och bänkar som vetter ut
mot havet där klassen kan förtära medhavd fika.

Boka en upplevelse för din klass redan idag på vår hemsida!
Bokning: http://www.fotevikensmuseum.se/d/besok/skola
Växel: 040 - 330 800. Email: museum@foteviken.se
Hemsida: www.Foteviken.se

Skolverksamheten 2020

Vikingadag

Vikingadagen på Foteviken är en mycket uppskattad aktivitet. Vi vågar
efter flera års erfarenheter påstå att det blir ett positivt minne för livet.
En hel dag med aktiviteter, från kl 9:30 till 16:30.
Vikingadagen avser att ge eleverna en inblick i hur
stadslivet kunde tett sig för ca 900 år sedan.
Besöket blir en tidsresa där man vandrar runt i
Vikingastaden med sina många vikingahus vilka skapar
en atmosfär som levandegör vikingatid på ett oslagbart
sätt och gör besöket till en stimulerande del av historie
undervisningen.
När klassen anländer tas de emot av en viking från
staden. Man får vikingatidsinspirerade överdragstunikor
och en kortare introduktion med filmvisning. Sedan är
det dags att resa tillbaka i tiden. Vikingen guidar skol
klassen genom staden och beskriver dåtida företeelser
som exempelvis religion, hantverk, huskonstruktioner
och vardagliga händelser i staden. Rundvandringen
avslutas med en mytologisk saga i långhuset Tinghöll.
Innan det är dags för lunch delas eleverna in i mindre
grupper som får gå “Vikingaslingan” runt stadens vallar
där de får besvara frågor baserade på den guidade turen.
Samlingsplatsen blir vid skolhuset där ni har tid på er

att gå igenom frågorna och svaren.
Efter lunch följer ni med vikingen för en eftermiddag
med lärorika och roliga aktiviteter. Eleverna delas in i tre
grupper vilka får delta i de olika “prova på” stationerna,
där medföljande vuxna är ledare.
Efter mellanmålet blir det dags för historiska lekar
som är ett mycket uppskattat inslag under besöket. Här
får såväl elever som medföljande vuxna prova på olika
lekar som sätter balans, styrka och precisionsförmåga
på prov!
Viktigt att veta
Eftersom hela besöket sker utomhus är det kläder efter
väder som gäller. Kläderna bör även vara oömma.
Mat och dryck
Under Vikingadagen ingår det lunch och ett litet
mellanmål i priset.

Boka en upplevelse för din klass redan idag på vår hemsida!
Bokning: http://www.fotevikensmuseum.se/d/besok/skola
Växel: 040 - 330 800. Email: museum@foteviken.se
Hemsida: www.Foteviken.se
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Vikingakämpen

Fotevikens Vikingakämpen är en ny efterfrågad aktivitet.
Genom att utöka tiden från en Miniviking med en timme får
klassen utöver filmvisning och guidning även genomföra
historiska lekar vilka alltid är uppskattade av barnen.
Denna aktivitet varar från 13.00 till 15.30. Ert besök
inleds med en kort introduktion och filmvisning innan
det är dags att resa tillbaka i tiden. Ni får följa med en
viking från staden på en spännande rundvandring både
innanför och utanför stadens vallar. Vikingen beskriver
dåtida företeelser som exempelvis religion, hantverk,
huskonstruktioner och vardagliga händelser i staden.
Den guidade turen avslutas med en mytologisk saga
i den stora gilleshallen Tinghöll.
Besöket blir en tidsresa där man vandrar runt i
Vikingastaden som med sina många vikingahus skapar en atmosfär som levandegör vikingatiden på ett

oslagbart sätt och gör besöket till en stimulerande del
av historieundervisningen.
Efter den guidade turen blir det dags för Historiska
Lekar som är väldigt uppskattat. Elever och lärare får
sätta sin styrka, balans och precisionsförmåga på prov.
Detta är viktiga egenskaper för alla vikingakämpar!

Viktigt att veta

Det ingår ingen lunchpaus i besöket, se därför till att ni
har ätit innan programmet börjar. Eftersom besöket är
utomhus ska alla ha på sig kläder efter väder. Kläderna
bör även vara oömma.

Boka en upplevelse för din klass redan idag på vår hemsida!
Bokning: http://www.fotevikensmuseum.se/d/besok/skola
Växel: 040 - 330 800. Email: museum@foteviken.se
Hemsida: www.Foteviken.se
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Skolverksamheten
Priser för 2020
Säsong för skolverksamheten är: april – maj, september – oktober

Miniviking:

Vikingakämpen

Miniviking kostar 2500 kr per klass med upp till
25 elever, och därutöver 80 kr extra per elev upp
till maximalt 35 elever per klass. Vi kan maximalt
ta emot 2 klasser per tillfälle.

Vikingakämpen kostar 4500 kr per klass med upp
till 25 elever, och därutöver 150 kr extra per elev
upp till maximalt 35 elever per klass.

Vikingadag:
För Vikingadagen på Fotevikens Museum behöver
en vuxen per cirka 6 elever medfölja. Betalning
krävs för minst 10 elever. Vikingadagen kostar
395 kr/elev, 210 kr/vuxen.
Övernattningsmöjligheter finns på det närbelägna vandrarhemmet EFS Höllvikesstrandsgården.
Tel: 040-45 12 02 • bokning@hollviksstrand.se • www.hollviksstrand.se
Ange att ni t.ex. bokat en vikingadag på Fotevikens Museum.

Boka en upplevelse för din klass redan idag på vår hemsida!
Bokning: http://www.fotevikensmuseum.se/d/besok/skola
Växel: 040 - 330 800. Email: museum@foteviken.se
Hemsida: www.Foteviken.se

