”Brunnsmuseet som klassrum”
En inbjudan för mellanstadiet till skolbesök på Sätra Brunn Hälsobrunn!
Brunnsmuseet ä ett arbetslivsmuseum beläget på anrika Sätra Brunn Hälsobrunn. Vi håller till i
Henschens badhus och har haft utställningsverksamhet här sedan år 2014. Verksamheten bedrivs
från mitten av maj till september. Årets utställning (2020), som är den sjunde i ordningen, har vi
döpt till “Alla tiders brunnslif!”

Projektet ”Brunnsmuseet som klassrum” sker i samarbete med ArbetSam, organisationen för
arbetslivsmuseer i Sverige. Skolbesöket är förankrat i Lgr 11 och riktar sig till mellanstadiet (åk 5-6).
Förutom årets utställning på Brunnsmuseet finns hela brunnsområdet att upptäcka!
Vi vill:
● ge eleverna en upplevelse
● väcka intresse och nyfikenhet för en verksamhet som startade redan år 1701
● sprida kunskap om brunnen, både i nutid och ur ett historiskt perspektiv
Tid på året: Maj – juni.
Programmets längd: Ca 2,5 timme (kan vara längre om så önskas).
Kort presentation av skolbesöket:
> BRUNNSHUSET
Samling och start. Kort historik och brunnsdrickning
> BRUNNSOMRÅDET
Parvis, eller i mindre grupper, upptäcka brunnsområdet och dess byggnader.
Orientering efter karta. Blandade arbetsuppgifter.
> BRUNNSMUSEET
Årets utställning.
Naturligtvis kan annat upplägg ordnas om det finns önskemål!
Ex. på anknytning till centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11 :
HI

Museibesökets syfte är att kunna stimulera elevernas nyfikenhet på historia och
bidra till att utveckla kunskap om hur vi kan veta något om det förflutna genom
historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

IDH

Orientering i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.

BI

Samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa.

MA

Lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja
och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär och
sammanhang.
Låter det intressant, har du frågor, något du undrar över - TVEKA INTE!
Hör av dig via e-post till skolprojektet@brunnsmuseet.se
Hälsningar Kerstin Naenfeldt & Tohbbe Lindblom
 PS. Vi har sparat det bästa till sist! Det är kostnadsfritt! DS.

