Tilbud om DKS-opplegg fra Mjøsmuseet A/S til Eidsvoll kommune

Mjøssamlingene på Minnesund – kystkultur i innlandet!

Klassetrinn: 7. trinn
Tema: Maritim historie og kultur, transport og kommunikasjon i «gamle dager».
Sted: Mjøssamlingene på Minnesund, Minnestranda 35, 2092 Minnesund
Varighet: Ca 2,5 time med lunsjpause. Ta med mat og drikke. Oppmøte 10 minutter før start.
Tidsperiode: Uke 37
Kontaktperson: Ingvild Hasle, formidlingsansvarlig i Mjøsmuseet A/S
ingvild.hasle@mjosmuseet.no / 90 22 04 35
Presentasjon:
Mjøsas sjøfartsmuseum på Minnesund er en helt unik attraksjon. Veteranbåtene ligger fortøyd ved brygga når
de ikke «seiler på Mjøsa». Det eldste av sjøhusene på Minne-anlegget er fra 1801. På den gamle båtslippen ble
fartøy bygget og reparert og selveste dampskipet Skibladner ble bygget her på slippen i 1856.
Vi forteller fargerike historier fra den gang Mjøsa og elvene rundt var hovedtransportvei for mennesker, varer
og tømmer. Vi ønsker å gjøre barn i Eidsvoll kjent med hvordan det var å komme seg fram lenge før 4-felts E6
kom dundrende, og hvordan vi også i innlandet har hatt en egen kultur tilknyttet livet på sjøen, selv i mangel av
saltvann.
Mjøssamlingene er et levende museum, hvor mange frivillige jobber og mekker på båtene nesten hver dag.
Opplegget blir i samarbeid med dem, og vi ønsker også å vise det praktiske arbeidet med å mekke båter og
motorer.

Varigheten er en halv skoledag, hvor vi kan ta imot ca 75 elever x 2 per dag. Vi legger opp til 5 poster rundt på
anlegget, med 15 minutter på hver post (inkl forflytning), og ca 15 elever per gruppe.
Deler av opplegget foregår ute, det er viktig å kle seg etter været. Hvis det er elever som ikke skal/kan være
med i båt er det viktig at vi får beskjed om det. Anlegget er ikke universelt tilrettelagt, så i tilfelle av elever med
funksjonsnedsettelser må vi også vite dette, slik at vi kan ha et alternativt opplegg.

