
  Rapport    
 

I august 2005 tok daglig leder på Øyane sykehjem initiativ til et møte med personer fra 
kommunen og Stavanger2008, blant andre direktør Mary Miller kom, og vi hadde en 
spennende idéutveksling på sykehjemmet om et fremtidig kulturprosjekt.  
 
Måneden etter søkte Øyane Sykehjem midler til et kulturprosjekt i forbindelse med at 
Stavanger skulle bli kulturhovedstad i 2008 og i juni 2006 fikk vi innvilget 200.000,- og ble på 
denne måte med i Stavanger2008s program. 
 
Prosjektet tittel er  

Livet, kunsten og kulturen  
– et kulturprosjekt på tvers av generasjoner. 

 

 
 
I forkant hadde vi tatt kontakt med våre gode samarbeidspartnere gjennom mange år; 
Vågen barnehage, Hundvåg skole (barneskole) og Austbø skole (ungdomsskole) og de var 
meget interesserte i å være med i prosjektet. 
 
Deltakerne i prosjektet var eldste barn i Vågen barnehage, 6. trinn på Hundvåg Skole, 9. 
trinn på Austbø Skole og beboere og dagsenterbrukere på sykehjemmet.  
Prosjektet har vært todelt og prosjekt I ”Å skape et kunstverk” begynte i høsten 2007 og 
sluttede i våren 2008 med prosjekt II ”Historiefortelling” 
 
Vi lot oss inspirere av visjonen Open Port til på forskjellig vis å arbeide med verdiene 
toleranse, åpenhet og fellesskap. 
Formål med kulturprosjektet: 

- Fremme samarbeide på tvers av generasjoner: Bidra til å skape toleranse og forståelse for 
hverandre, lære om og av hverandre.  
 

- Skape gode prosesser: Fremme skapergleden og gode samtaler, prøve ut nye metoder og 
samarbeidsformer, som vi kan videreføre utover 2008. 
 

- Dokumentere prosessen for derigjennom å få et produkt (film, bok, billedkunst, foto) som vi 
kan ha glede av i lang tid etter 2008. Produktet vil skape nye prosesser! 
 

- Heve kvaliteten i kulturtilbudet: Gjennom Stavanger2008 får mulighet til virkelig å sette fokus 
på kultur. 

 

- Spre prosess og produkt til andre søstervirksomheter. 
 

Side 1



Prosjekt I ”Å skape et kunstverk” 
 
Høsten 2007 har beboere og dagsenterbrukere på Øyane sykehjem malt akrylbilder sammen 
med barn fra barnehagen og elever fra skolene. Felles motiv og tema var blomster og vi har hatt 
nært samarbeid med billedkunstner Anita Jakobsen som har bistått oss med inspirasjon og 
veiledning.  
Vi brukte gode materialer, akrylmaling fra Goya (17009, 17017, 17001, 17024, 1702817003) samt 
den magiske winsor blue fra Winsor & Newton. Vi prøvde ut akvarellblyanter, men det var ikke 
vellykket. Vi brukte akrylpapir fra canson (400 g/m2) og alle formatene  var kvadratiske 16x16 cm 
og 32x32 cm. Lerretene 70x70 cm. 
 
Nesten 100 personer har vert med å male på Øyane sykehjem. 
Den yngste deltaker i prosjektet var 5 år, den eldste 95. 
Der ble malt mer enn 400 bilder i alt. 
 
56 av bildene ble brukt i en kalender vi trykte opp for 2008. 
127 bilder ble vist på en stor utstilling i Øyane bydelshus på Hundvåg. Alle deltakere var 
representert med minst et bilde. Her ble også vist foto fra prosjektet samt portretter av 
dagsenterbrukere og sykehjemsbeboere fotografert av Willy Kommedal. Utstillingen var ledsaget 
av musikken til Vivaldis 4 årstider, som vi hadde brukt under prosjektet. Bildene var for salg og 
cirka 100 bilder ble solgt. 
Det var høytidelig åpning 8. januar 2008 ved Mary Miller og andre prominente gjester og i løpet 
av utstillingsmåneden har mer enn 1400 besøkende sett den. 
Det var i øvrig hyggelig at høre Mary Miller nevne prosjektet i den offisielle åpningstale i 
konserthuset 2 dager etter. 
 
Oppstart 
20. august 2007 avholdt Øyane sykehjem workshop hvor de 4 virksomheter var representert ved 
rektor, trinnledere, impliserte lærere, førskolelærer mfl, i alt 15 deltok. Fokus var å bli trygge på at 
male og få økt kompetanse. Bordet var dekket med blomster og på dugnad maner gav vi 
hverandre tips og ideer og fikk kjenne selv at det ikke er bare bare å sette sig ned å være 
kreativ!  
 
Kick off 
28. august 2007 startede prosjektet i stor stil med 20 beboere, dagsenterbruker, 12 barn fra 
barnehagen, Anita Jakobsen og Didrik Ingvaldsen (Trompetist) og et veld av blomster på borde 
og gulv. Målet var å inspirere og gi en enkel innføring i malerteknikker, prøve det i praksis og ha 
en lav prestasjonsterskel; Dette skal være gøy! Anita malte et maleri ut fra tonene til Didrik som 
improviserte over forskjellige jazz stykker. Etterpå var det beboerne og barnehageungene sin tur. 
3-4 beboere satt sammen med 2-3 barn og malte i lag på lerret. 
 

                
 
 
Personal 
Om kvelden ble personalmøtet på sykehjemmet satt av til å la personalet prøve sig ut i 
malerkunsten. Anita hadde et lignede innlegg som om formiddagen og personalet malte hver 3 
bilder med forskjellig fokus til forskjellig musikk. Temaet her var også blomster og målet vårt var å 
engasjere personalet så pas at de ville være en støtte og gjerne aktive deltakere i prosjektet. 
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Vågen barnehage: 
Beskrivelse: 
De 12 eldste barn i Vågen barnehage (5 år) var med i prosjektet. Alle var med på kick off`en og 
deretter ble de delt i 2 grupper. De kom 1 x i uken og malte med 6 beboere fra de 2 somatiske 
avdelinger på sykehjemmet i 1 time. Det var 10 samlinger i alt. Beboergruppen kalte vi 
”kunstkjernen” og de var valgt ut fra at de hadde gitt uttrykk for å ha interesse for å male.  
Midtveis kom Anita og hadde hele gruppen ellers var det Laila og Cathrine fra Vågen 
barnehagen og Lone fra Øyane som hadde regien. Vi hadde forskjellig fokus på hvert møte 
(se bilag 1.) 
Parallelt med vårt prosjekt arbeidet hele barnehagen med skapende prosesser i høsten 2007 
med utgangspunkt i Chagalls bilde Circus som en del av årsplanen.  
 
Barnenes kommentarer:  

”I gamle dager hadde de ikke strøm og vann, men de hadde tannkoster”! Jone 5 år 
 ”De gamle kan ikke springe, men de kan gå litt fort”! Anders 5 år 
 ”Forskjellen på gamle og unge er at de gamle har sånne striper”! Isak 5 år  
 

 
 
 
Evaluering 
Alle var generelt positive og godt fornøyde. Barnene likte godt å komme på sykehjemmet og 
beboerne synes både det var kjekt med barn og ikke minst å male. Der var bare 3-4 faste 
beboere der var med og vi skjønte fort at det var et vrient tidspunkt å begynne klokken 10. 
Beboerne var knapt ferdige med frokosten og der kunne godt ha vert bedre oppbaking (les 
forberedelse og prioritering) fra avdelingspersonalet. 
Vi lærte er at det lønner sig at være godt forberedt. Dette gjentok sig gjennom hele prosjektet: 
Jo bedre forberedelse, jo bedre resultat!  
I Fremtiden 
Planen er at Vågen barnehages eldste barn fortsetter å komme på sykehjemmet. De kommer 
en halv time senere en gang i måneden og har en aktivitet på sykehjemmet med beboere og 
dagsenterbrukere på arbeidsstuen. Datoene er allerede satt året ut. 
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Hundvåg Skole 
Beskrivelse 
På Hundvåg skole hadde hele 6. trinn Kick off med Anita i gymsalen. Kontaktlæreren til prosjektet 
var  Elin Gabrielsen som er fabelaktig kreativ og dyktig. I tillegg til å være pedagog er hun også 
grafiker. Hun påtok seg hele ansvaret for den ukentlige maletid elever fra Hundvåg skoles 6. trinn 
kom på. De var her i 1½ time og malte i 1 time med dagsenterbrukere fra 11-12. De sto for 
forberedelse og opprydning. 
Elevene måtte søke om å få være med og 6 elever var plukket ut og midtveis fikk 6 nye sjansen i 
en oppstart med Anita, 10 ganger i alt. Se plan i bilag 2. 
 
Utdrag fra loggbøker skrevet av elevene: 
 

2. oktober 2007 
I dag har kanskje vært den kjekkeste dagen.  
Denne gangen var jeg fornøyd og det er fremdeles så kjekt.  

   Jeg er så heldig til å være med. Jeg gleder meg til kunstutstillingen.  
Jeg gleder meg så veldig. Tusen takk for meg 
Hilsen Melissa 

Jeg synes det har vert kjekt her.  
Noge var litt vanskelig og noge var lett.  
Jeg har blitt kjent med gamlefolk. 

Hei  
Jeg synes det har vært kjekt og være her. 

  Jeg har lært mer blanding av maling og male 
og lage skygger. Jeg er veldig inspirert. 
Hilsen Sander 

 

   
 
 
Evaluering 
Meget flott prosjekt med høy kvalitet ikke minst takket være Elin. Der var fokus på det å 
male/skape og ikke så mye på samværet de unge og gamle imellom, det kunne godt ha hatt 
større prioritet. De eldre fra dagsenteret trakk sig etter hvert. De var i utgangspunkt skeptiske, så 
en periode de var meget ivrige og de siste 2 gange meldte de sig fra. For lang tid? For høye 
forventninger? 
 
I Fremtiden 
6. trinn fra Hundvåg skole er kommet en gang ukentlig i en lang årrekke. Det var kjekt å 
formalisere det mer og få mer bevissthet om mål og innhold. Kunne ønske mer fokus på 
samtale/møte generasjonene imellom. 
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Austbø Skole 
Beskrivelse 
Hele 9. trinn (120 elever) samt lærere troppede opp på Øyane sykehjem 29. august og hadde 
kick off fra morgenstunden. Anita sto for opplegget som på de andre kick off`s. Vi hadde 2 timer 
samlet og så ble de 30 elever der skulle være med i prosjektet på Øyane igjen. De andre 90 
skulle male bilder på skolen, og de hadde lagt timeplanen flat den uke for 9. trinn. De 
gjenværende elever fikk en innføring i hva et sykehjem er, hvem der bor der og hvilke 
forventninger vi hadde til de og deres oppførsel! De fikk prøvet sig på forskjellige maleteknikker 
og malte blomstermotiver til musikk (N. P. Molvær; Khmer) og på slutten av dagen var de rundt 
og hilse på beboerne. De ble delt i 4 grupper og var fast med hver sin sykehjemsavdeling. 
Neste dag malte de på avdelingen med beboerne og det var et vellykket møte, men på grunn 
av dårlige tilbakemeldinger fra personalet angående opprydning, valgte vi å bruke storstuen 
som atelier neste dag. Da brukte vi musikk for å holde støynivået nede; Vivaldis 4 årstider. Mange 
var med og der var stor aktivitet og kreativitet.  
Neste dag gikk vi tilbake til planen og var ute på avdelingene igjen. Denne dagen ble det laget 
collage som ble gjort ferdig neste dag.  
Siste dag hadde vi utstilling i storstuen og snudde bordene så de kunne brukes til å henge bilder 
op på. Der kom folk fra Stavanger2008, pressen, alle beboere og hele 9. trinn. Vi serverte 
champagnebrus og popcorn.  
Se bilag 3. 
 

     
 
Evaluering 
Dette var en helt ny måte for oss på sykehjemmet å jobbe på. Hele dager i en uke med 
skoleelever var ganske tøft! Kjernetiden med beboerne er fra 11-13, så de siste dager følte vi der 
var litt for litt innhold særlig på slutten av dagen. Men elvene var meget fornøyde og tilfredse. 
Særlig var det flott å se de stolte beboere på utstillingen og de omsorgsfulle elever der hjalp 
beboerne rundt.  
 

Onsdag 05.09.07 
I dag laget vi en collage med de eldre i avdelingen vi var plassert hos.  
Vi klippet ut fra aviser og blader og limet på en stor treplate. Det skulle bli til en blomst. 
 Vi ble ferdige med å lime og klippe, men skal male ferdig i morgen.  
Det veldig kjekt og allesammen koste oss veldig. 
Klem gruppe 3 

”Dette var en veldig god dag. En fin dag” Maria 89 år 
”Det er kjekt der kommer folk. Bare jeg ikke trenger gjøre noe” Olaug 87 år 

 

Møtet mellom de unge og eldre var i det hele tatt svært positivt. Der kom mange fine 
opplevelser og flotte malerier. Fra skolens side var ankerholderen Rita Leschbrandt, der sprang 
spissrot mellom sykehjem og skole og bidro til at der kom høy kvalitet på begge plasser. Fra 
skolen kom 2 forskjellige lærere hver dag. Det kunne gjerne ha vert de samme, da hadde vi 
sluppet usikkerhet om hva dette var og spart tid på å forklare det til så mange forskjellige. Tross 
det følte vi god oppbakning fra skolen og særlig fra Rigmor Tou i ledelsen og lærerene Rita og 
Annette, der har vert med hele veien. Vi har styrket samarbeidet med Austbø skole. 
Nye impulser inn i sykehjemmet. Nye aktiviteter og arbeidsformer. Kanskje vi til og med har 
rekruttert nytt helsepersonell! 
   
I Fremtiden 
Vi kunne tenke oss å samarbeide om prosjekt igjen og bygge videre på det vi har gjort. Skolen 
kan benytte oss og tenke på oss i planleggingen av skoleåret. 
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Prosjekt II ”Historiefortelling” 
 
I februar 2008 gikk vi i gang med 2. del av prosjektet, Historiefortelling. Til dette prosjekt hadde vi 
tidlig tatt kontakt med Fortellersenteret i Sandnes og forteller Maritha Nielsen ble en viktig 
partner. Hun integrerte sin innsats hos oss inn i Fortellersenterets eget prosjekt ”Odins øye”, og 
bidro med et stort fortellerengasjement, kunstnerisk innfalsvinkel og kjærlighet for muntlig 
historiefortelling. Hun satt oss i forbindelse med forteller Nina Næsheim, der var med i den ene 
gruppe. Dessuten hadde vi hjelp av Arthur Langerud, som er dagsenterbruker på 90 år. Han er 
dyktig forteller og flink til få andre til å fortelle. Han har vert en stor ressurs gjennom hele 
fortellerprosjektet.  
Fortellingene ble tatt opp på digital diktafon etter aksept fra fortellerne og behandlet på 
forskjellig måte. 
Vi valgte å bare ha en gruppe om gangen og plukket ut deltakerne fra avdelingene og 
dagsenteret. Dette var på grunn av den manglende oppbaking fra personalet i første prosjekt. I 
startfasen hadde vi håpet flere personaler ville delta. 
 
Målet med fortellerprosjektet var å utforske om der er så stor forskjell mellom generasjonene som 
vi tror, eller er der flere likheter?  
Vi ville prøve nye arbeidsformer, bryte ned fordommer og fremme lysten til historiefortelling, så 
den kan brukes bevisst og systematisk som et redskap for at få forbindelse med røttene sine og 
som reminisens for de eldre. 
 

 
 
Kick off 
Torsdag 14. februar 2008 startede Historiefortellingsprosjektet opp. Målet var å formidle 
viktigheten av å fortelle historiene våre på enkel måte for så mange som mulig.  
Vi inviterte de 12 barn fra barnehagen, som hadde vært med i del I, ellers var det nye deltakere; 
6 elever fra Hundvåg skole, 10 dagsenterbrukere og 10 beboere var plassert i en ring i storstuen. 
Dette var en ny måte for oss å plassere folk i en ring uten bord og det fungerte veldig godt og vi 
fikk en fin stemning selv om vi var så mange.  
Maritha Nielsen og Nina Næsheim hadde en innføring i fortellerkunsten og på hver sin måte og 
med ulike teknikker åpnede de del II. Siden vi var så mange delte vi gruppen i 2, dagsenter og 
Hundvåg skole var en gruppe med Maritha som leder og Nina hadde da barnehagen og 
beboerne.  De 2 grupper hadde forskjellige utgangspunkt og derfor ble samlingene også 
forskjellige, men vi prøvde å bruke samme mal; fortellinger fra oppveksten, hva lekte du når du 
var liten, sende gjenstander rundt som gav inspirasjon til fortelling. Allikevel var det ikke mange 
som ville fortelle. De fleste var nok litt usikre på hva dette var for noe og det tok tid å komme 
runden rundt.  

 

Side 6



Vågen barnehage og avd F 
Tema: leker før og nå, 
 
Beskrivelse 
Etter et ønske fra avdelingene om å ha flere aktiviteter på avdelingene valgte vi å ha 
fortellerstunden med barnehagen på en avdeling. Avdeling F har både langtid og korttidsplasser 
og vi avtalte å ha fortellerstunden rett etter frokost da dette tidspunkt passer barnehagen best.  
Vi fikk hjelp av Nina Næsheim, der var med på 2 av de 5 samlinger av 45 minutter. Hun hadde 
med gitar og fortalte og sang. Deretter lagde vi mindre grupper og barnene hadde med en 
leke hjemmefra og deres ”Bli kjent” bok fra barnehagen med foto av dem selv og deres familie. 
Den brukte vi til å starte fortellingene og beboerne fortalte og. Hvor mange søsken har du?, hvor 
er du født?, osv.  
De gangene Nina ikke var der hadde vi Huske lek, hvor vi gjemte barnenes leker og gamle 
gjenstander under et klede, tok en gjenstand vekk og så skulle deltakerne gjette hvilken. Det var 
iddiser, melkeflasker, sylletopp, fiskenål og moderne leker. Så snakkede vi om den gjeldende 
gjenstand og på den måte kom der fortellinger inn allikevel. 
(se bilag 4) 
Dette halvår arbeidet hele barnehagen dessuten med historiefortelling og gamle dager. 
 
Barnenes kommentarer: 
 ” Gamle dager var når de ikke hadde tv og data, men ein hadde radio.”! Anders 5 år 
 ” Gamle dag er lenge siden for da var de gamle små” Thea 5 år 
 ” De hadde sikkert bare 3 eller 2 dokker” Ane 5 år 
 

   
 
Evaluering 
Denne gruppe hadde vanskelige arbeidsforhold! Det var ikke ideelt å være på avdelingen. Mye 
uro og mange som ikke ville være med. Dessuten var der stort variasjon i antall fremmøte eldre. 
Det hadde fungert bedre om det hadde vert de samme hver gang. 
Våre opplevelser er ofte litt annerledes enn barna og selv om det ikke ble slik vi hadde sett for 
oss, tror vi at  mange av ungene fikk utbytte av samlingene.  Det så ut som om ungene var litt 
trege med å fortelle sine historier, men det var mange eldre i gruppen og noen grupper var det 
jo ikke en kjent voksen. De var flinke til å fortelle fra sin bok. Noen av de eldre fortalte masse, men 
de henvendte seg mest til oss voksne ikke så mye til ungene, derfor var de nok litt urolige. Det er 
jo litt lettere å jobbe med praktiske ting som vi kan ta og føle på som for eksempel Huske-leken. 
Nina underholdt godt, men vi kunne ha ønsket mer kontakt i møtet mellom de 2 grupper.  
 
I Fremtiden 
Planen er at Vågen barnehages eldste barn fortsetter å komme på sykehjemmet. De kommer 
en halv time senere en gang i måneden og har en aktivitet på sykehjemmet med beboere og 
dagsenterbrukere på arbeidsstuen. Datoene er allerede satt året ut. 
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Hundvåg skole og dagsenter 
Tema: Er der så store forskjeller som mange tror mellom generasjoner? Eller der kanskje flere 
likheter? 
 
Beskrivelse 
6 elever fra 6. trinn var med fra Hundvåg skole samt lærer Martin Lund. Vi satt i en ring med 8-10 
dagsenterbrukere og hadde forskjellige emner på de 5 samlinger av 1 time.  Der ble fortalt etter 
tur og de som ikke hadde lyst å fortelle så mye, sendte ordet videre. Den første gang hadde vi i 
tillegg til Maritha Nielsen og Arthur Langerud også besøk av forteller Tom Muir fra Orkny øerne. Vi 
hadde 3 fortellersamlinger og 2 gange med komlekafe, som var et mer sosialt treff. Skolen måtte 
sende avbud til en av samlingene pga et stort skuespill de var involvert i. 
Emnene var oppvekst og skolegang, juletradisjoner, den første kjærlighet og 2. verdenskrig. 
Oppgaven til elevene var å gjenfortelle historiene etter hukommelsen og skrive de ned. De skulle 
også se på forskjelle og lage et ”forskjellsbarometer”. 
 

   
 

 
Evaluering 
Etter mange års erfaring med besøk fra 6. trinn har vi lenge hatt lyst til å se hva som ville skje hvis 
elevene kom mer enn de 2 gange der var vanlig. Første gang er de ganske usikre og 
tilbakeholdende, neste gang litt varmere i trøyen og det som skjete var, at de etter flere gange 
ble mye tryggere på hva som forventes av dem, torde å bidra og følte sig mer vante. Det var 
kjekt med en engasjert lærer som viste sig å være en veldig flink forteller. Elevene tok oppgaven 
å gjenfortelle historiene på alvor og det ble mange fine gjenfortellinger. Der ble ikke gjort mer 
med ”forskjellsbarometeret”. 
De eldre likte veldig godt å fortelle og var gode til det. Det satte gang i en masse minner og 
fortellingene fortsatte langt ut over dagen. 
 
 
I fremtiden 
6. trinn fra Hundvåg skole er kommet en gang ukentlig i en lang årrekke. Det var kjekt å 
formalisere det mer og få mer bevissthet om mål og innhold. Dette var en måte vi absolutt kan 
gjenta med denne aldersgruppe. 
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Austbø skole og beboerne 
Beskrivelse 
I slutningen av prosjektet hadde vi igjen temauke med 9.trinn på Austbø skole.  
Her skulle hele trinnet jobbe med historiefortelling i de ulike fag og 30 elever hadde søkt om å få 
være på sykehjemmet. En gruppe skulle jobbe med kafésamtaler med beboerne, hvor de skulle 
innsamle fortellinger og selv fortelle om forskjellige temaer.  
En annen gruppe skal jobbe som redaksjon og i løpet av uken få lagt en avis med fortellinger og 
materiale der kom frem på skolen. 
Første dag var introduksjon til emnet, først for hele trinnet, dernest for de som skulle være igjen på 
sykehjemmet.  
De 2 neste dager var satt av til kafésamtaler og fortellestund med beboerne og 
dagsenterbrukere. 2 elever skulle sitte med 2 beboere og det var elevene der måtte ha ansvar 
for å få samtalen på gli. De skulle både spørre men også fortelle om sig selv. Deretter skulle de 
gjenfortelle de historier de hadde hørt og formen var fri. De kunne skrive det ned, skrive det som 
dikt, gjenfortelle til redaksjonen, lage det som tegneserie.…. 
Onsdagen var der åpen mikrofon. Kafeen var åpen for pensjonister fra bydelen og alle ble 
invitert til å fortelle. Uken sluttede med utgivelsen av en avis redigert av redaksjonen og tidligere 
redaktør Kari Thomsen. 
(se bilag 6 og 7) 
 
 

  
 

  
Evaluering 
Puh! Vi fik ganske mange utfordringer med sykemeldte lærere og i første omgang ingen vikarer 
for dem, en skoleprøve lagt midt i prosjektet og i det hele tatt veldig lite forberedelse fra skolens 
ledelse. Heldigvis var Annette Seim kun 50 % sykemeldt og hadde det ikke vert for henne var der 
ikke blitt noen temauke.  Det var en utfordrende gruppe elever, der stort sett hadde søkt om å 
være med for å slippe skolen og vi brukte lang tid på å motivere dem og fortelle dem hva de 
skulle denne uke.  
Derfor var det en stor lettelse, at når de møte beboerne opptrådte de meget respektfullt og tok 
deres rolle på alvor. Maritha klarte og snu den uengasjerte og litt trauste gruppe til å bidra og få 
en stor opplevelse. I slutten av uken ble det også klart at særlig et par av elevene hadde hatt en 
meget stor personlig opplevelse i løpet av prosjektet. Dette kan bla skyldes at de kunne møte 
hos oss som ”blanke ark” og vi på den måte ikke var forutinntatt i forhold til deres prestasjoner. 
For vår del var beboerne også ganske skeptiske, men det ble noen flotte møter og fine historier.  
Det må nevnes at den åpne mikrofon fungerte helt fantastisk. Det var nesten en elektrisk/magisk 
stemning og svært mange hadde lyst å fortelle. Hans Vokter fra 2008 var der og tok opp film til 
sin dokumentar om kulturhovedstaden. 
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Utdrag av evaluering skrevet av 9. trinn:  
Hvordan har denne uken vært og hvorfor? 
Gøy forskjellige ting man kan gjøre 
Kjekk, interessant siden jeg lærte mye av de gamle. 
Kjekt fordi dette var annerledes enn skole 
Den har vært gøy fordi vi fikk snakket med eldre mennesker. 
Kjekk fordi vi slapp skolen og de gamle var hyggelige. 
Dette har vært en kjekk uke, grunnen til det er alt jeg har lært og alle de kjekke personene. 
Annerledes, kjekkere enn skolen. 
 
Hva har du lært denne uken? 
Hvordan man skal lytte, behandle de gamle. At de eldre har opplevd veldig mye. 
At de gamle har opplevd mye mer enn oss. 
Gøy, noe annerledes 
Tålmodighet og om andre verdenskrig 
Lært å vært en god lytter. Jeg har også lært å snakke med eldre 
Om andre verdenskrig. 
Om fortellinger. 
Om krigen og ossen de gamle hadde det i barndommen sin. 
Jeg har lært veldig mye om 2. verdenskrig. Hvordan Hundvåg var og jeg har fått mer respekt eldre. 
 
Hva skulle du lære denne uken? 
Ingenting, som jeg vet. 
Hvordan Hundvåg var før og nå. 
Å snakke med eldre og bli en god lytter. 
? 
Kommunisere med de eldre. 
 
Er der en spesiell hendelse som har gjort inntrykk? I så fall hvilken? 
Nei, egentlig ikke. 
Ja, kjærlighet og krig 
Nei ikke noe spess. 
En hendelse en dame fortalt om Ormøy 
Ei dame på 90 år gjorde ekstra inntrykk på meg. 
2. verdenskrig 
Ja, fortellingene gjorde inntrykk på meg. 

 
(se bilag 8) 
 
I fremtiden 
Vi kunne tenke oss å samarbeide om prosjekt igjen og bygge videre på det vi har gjort.  Hvis et 
liknende prosjekt gjentaes MÅ skolens ledelse bakke det opp!! 
Skolen kan benytte oss og tenke på oss i planleggingen av skoleåret. 

 

 
 

Klær 
 

De arvet klær 
De hadde lite klær, for det meste ull 
Det var ikke behagelig, men varmt 
De hadde søndagsklær 
Når de skulle ut om vinteren var det på med alt av klær (for det meste ull) 
Klessvasken ble tatt på mandag. 

 

Joakim (14 år) 
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Konklusjon 
 
Dette har vært et svært vellykket prosjekt og har allerede vist følgende ringvirkninger: 

• 2 beboere fortsatte på malerkurs i regi av Seniorsenteret.  

• Filosofigruppe på sykehjemmet starter opp til høsten inspirert av fortellerprosjektet  

• Rekruttering av helsepersonell.  

• Flere av ungdommene hadde en stor personlig opplevelse og utvikling. 

• Forståelse for viktigheten av kultur som helsefremmende aktivitet hos alle involverte.  

• Stort arbeid med montering, men det flotte resultatet viser det var verd det. 

• Jo bedre forberedelse, jo høyere kvalitet! 

 

Dette kan forbedres: 

• Et prosjekt av dette omfang må ha en prosjektleder der bare jobber med dette. Ellers er 

det for omfattende til at det kan gjentaes i samme form. For mange involverte og tråder 

at holde styr på. 

• Personalet, var det vits å bruke personalmøte og ressurser på dette? Tja! 

• Personalet på sykehjemmets deltakelse og oppbaking kunne klart forbedres! 

• Skolenes forberedelse av både lærere og elever. Dette var helt på kanten fra 

ungdomsskolen i siste prosjektet. Har man sagt A må man si B og ikke la godt forberedte 

planer komme som et sjokk! 

• Kalenderen kom i salg for sent. 
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Har vi nået målene? 
 
Vi mener absolutt vi har fremmet samarbeidet på tvers av generasjoner. Gjennom felles 
oppgaver og fortellinger har det bidratt til å skape toleranse og forståelse for hverandre, lære 
om og av hverandre.  
 
Vi har lært at å skape gode prosesser krever godt forarbeide og stor forberedelse. Det å 
fremme skapergleden og gode samtaler, prøve ut nye metoder og samarbeidsformer, som vi 
kan videreføre utover 2008 mener vi er avhengig av høyt kompetente kunstnere/pedagoger. 
 
Vi har løpende dokumentert prosessen for derigjennom å få et produkt (film, bok, billedkunst, 
foto) som vi kan ha glede av i lang tid etter 2008. Det ville klart ha vert en fordel om en 3. 
person kunne ha bistått med dette. Særlig i prosessen var det ganske utfordrende å ha ansvar 
for regi og utførsel samt være fotograf.  
 
Vi mener kvaliteten i kulturtilbudet i lokalmiljøet er hevet. Både gamle og unge har i prosessen 
og produktene fått en større bevissthet og fokus på kultur. Vi tror at publikum også har fått med 
sig at dette var noe helt spesielt som fant sted, noe som vi ikke kunne ha gjort uten 
Stavanger2008. 

 
Vi har allerede fått mange henvendelser fra folk og institusjoner og har så langt presentert 
prosjektet for:  
Nettverksgruppe for alders- og sykehjem i Stavanger (i regi av Stavanger2008), kongress; Kunst, 
kultur og psykisk helse, delegerte fra Liverpool2008, i forbindelse med Stokka Sykehjem ble 
undervisningssykehjem, eldrerådet, KLP samt oppvekst og levekår i Stavanger. 
Der har også vært interesse fra pressen og prosjektet har er omtalt i Stavanger Aftenblad 
(17.06.06, Rogaland Avis (04.09.07, 11.09.07, 15.01.08), Komposten (NR 2 2007), Fagbladet (Nr. 5 
juni 2008) 
 
Prosjektet slutter ikke her: 
I høsten 2008 vil der bli startet fortellersirkler/filosofigrupper som et direkte resultat av 
historiefortellingen. Dette vil være et tilbud for sykehjemsbeboerne i første omgang og vi har fått 
hjelp av sykehjemsprest Ingvar Dragsrud til å starte gruppene opp. 
 
Skoleår 2008-2009 vil vi prøve samme mal med samarbeidspartnerne våre. Denne gang vil vi ha 
fokus på lyd og musikk. I forbindelse med Randi Tytingvåg og Stine Knutsen skal ha et prosjekt på 
Øyane Sykehjem i høsten om musikk og bevegelse, jobber vi med å integrere det i neste 
prosjektplan. 

 
 
Rapport skrevet av aktivitets- og kulturkoordinator Lone Koldby, Øyane Sykehjem tlf 51 85 69 38 
lone.koldby@stavanger.kommune.no  

side 12



Vågen barnehage og ”kunstkjernen” 

 

Bilag 1. 

Dato Tema Ansvar 

Workshop 20/8 på  
Øyane Sykehjem 
12.00-15.00 

Deltakere fra de 4 virksomheter møtes og får erfaringer med 
materialene!!!! 

 

Kick off 28/8 
på Øyane sykehjem  
Kl 11.00- 12.00 
 

Informasjon om prosjektet.  
Anita Jakobsen fortelle om det å male og hvordan et bilde 
komponeres og bygges opp. 
Anita viser hvordan hun maler til musikk. 
Beboere og barnehage maler 6 bilder i grupper til musikk. Akryl 
på 1x1 m lerret. 
Tolkning og avslutning med champagnebrus på stettglass! 

Lone og Anita 
 
Musiker(e)? 
 
Grupper 
 
Anita 

Tir 4/9  
Kl 10.00 – 11.00 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 1 og beboere 

Start med Anita.  
Billedlære, fargelære med mer  
 
Bruk av loggbok 

Anita 
 
 
Lone 

Tir 11/9 
Kl 10.00 – 11.00 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 1 og beboere 

Male bilde av blomst i akryl 
Tema: farger 
 

Laila og Lone 

Tir 18/9 (Lone ferie)  
Kl 10.00 – 11.00 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 1 og beboere 

Male bilde av blomst i akryl 
Tema: farger 
 

Laila og May 
Ingunn 

Tir 25/9 
Kl 10.00 – 11.00 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 1 og beboere 

Male bilde av blomster i akryl 
Tema: oppløsning av form 
 

Laila og Lone 

Tir 2/10 (Eldres uke) 
Kl 10.00 – 11.00 
Gruppe 1 og beboere 

Male bilde av blomster i akryl 
Tema: oppløsning av form 
 

Laila og Lone 

Tir 9/10 Høstferie -  
Tir 16/10 Spania -  
Tir 23/10 
på Øyane sykehjem  
Kl 10.00 – 11.00 
Alle og beboere 

Dag med Anita.  
Billedlære, fargelære fortsatt 
Collage: klipp opp bilder og lage bilde/blomst 
? Anita bestemmer! 

Anita 

Tir 30/10 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 2 og beboere 

Male bilde av blomst i akryl 
Tema: farger 
 

Cathrine og 
Lone 

Tir 6/11 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 2 og beboere 

Male bilde av blomst i akryl 
Tema: farger 
 

Cathrine og 
Lone 

Tir 13/11 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 2 og beboere 

Male bilde av blomster i akryl 
Tema: oppløsning av form 
 

Cathrine og 
Lone 

Tir 20/11 
på Øyane sykehjem 
Gruppe 2 og beboere 

Male bilde av blomster i akryl 
Tema: oppløsning av form 
 

Cathrine og 
Lone 

26/11 og 27/11 Etterarbeide, montering med mer 
 

Anita og May 
Ingunn m.fl. 

Utstilling Åpning 8. januar 2008. Henge ut måneden i Hundvåg 
bydelshus. 
 

 

Kalender I salg fra desember 2007 
 

 



Hundvåg skole og Dagsenteret 

 
Bilag 2 

Dato Tema Ansvarlig 
Workshop 20/8 på  
Øyane Sykehjem 
12.00-15.00 

Deltakere fra de 4 virksomheter møtes og får erfaringer med 
materialene!!!! 

 

Kick off 30/8 på 
Hundvåg Skole 
Kl ? 

1 time felles med hele trinnet. Hva vil det si å male? 
3 timer med de 12 elever det gjelder og Elin. Bliv trygg med 
materialet, akryl og motivet, hva er der ved en blomst? 
 

? og Anita 

Tir 4/9 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

2 grupper: 3+3 elever og 3+3 dagsenterbrukere 
Start med Anita: Billedlære, fargelære,  
Collage: finn farger i ukeblade og lage bilde/blomst 
? Anita bestemmer! 
Introdusere loggbok. 

Anita 
 
 
 
Lone 

Tir 11/9 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: farger 

Elin og 
Annlaug 

Tir 18/9 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: oppløsning av form 
 

Elin og 
Annlaug 

Tir 25/9 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: collage, klipp ut fra bilder og sett sammen i ny form 

Elin og 
Annlaug 

Tir 2/10 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: poesi, tekst til bilder 

Elin og 
Annlaug 

Tir 9/10 Høstferie  
Tir 16/10 Spania  
Tir 23/10 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 
 

2 grupper: 3+3 nye elever og 3+3 dagsenterbrukere 
Start med Anita: Billedlære, fargelære,  
Collage: finn farger i ukeblade og lage bilde/blomst 
? Anita bestemmer! 

Anita 

Tir 30/10 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: farger 

Elin og 
Annlaug 

Tir 6/11 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: oppløsning av form 

Elin og 
Annlaug 

Tir 13/11 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: collage, klipp ut fra bilder og sett sammen i ny form 

Elin og 
Annlaug 

Tir 20/11 
Kl 11.30 – 12.30  
på Øyane sykehjem 

Male blomstermotiv i akryl 
Tema: poesi, tekst til bilder 

Elin og 
Annlaug 

26/11 og 27/11  Anita 

Utstilling Åpning 8. januar 2008. Henge ut måneden i Hundvåg 
bydelshus. 
 

 

Kalender I salg fra desember 2007 
 

 



 

Austbø skole og beboere på sykehjemmet 
 

 
Bilag 3 

  

Dato Tema  
Workshop 20/8 på  
Øyane Sykehjem 
12.00-15.00 

Deltakere fra de 4 virksomheter møtes og får erfaringer med 
materialene!!!! 
 

 

Kick off 29/8 på Øyane 
Sykehjem 8.30 – 11.30 

120 elever i plenum. Info om prosjektet, alle er en del av det! 
Anita forteller om å lage bilder 
30 involverte elever; blive fortrollige med akvarell 
blyantene/akryl. De må blive ”kunstner” kyndige! 
Møte beboerne de skal være med og samles i plenum. 

 
Lone 
Anita 
Anita 
 
Lone 

Man 3/9              8.30 
 
 
10.15 
12.30 

Info om det å være på sykehjem, hvem bor her, taushetsplikt. 
Omvisning 
Oppvarmning til møtet, gjøre klar materialer 
Møte beboeren på rommet og male! 
Debrifing i plenum, hva var kjekt, var noe vanskelig? 
Skrive i loggbok 

 
Lone 
 
Anita 
 
Lone 

Tir 4/9                9.30 
 
10.15 
12.30 

Elever møtes i kafeen og forbereder dagen med Anita.  
Tema: Farger 
Møte med beboeren på rommet og male! 
Debrifing i plenum, hva var kjekt, var noe vanskelig? 
Skrive i loggbok 

 
Rita mfl. 
 
Rita mfl. 
Lone 

Ons 5/9               9.30 
 
10.15 
 12.30 

Elever møtes i kafeen og forbereder dagen. 
Skrive dag. Tema: Ord til bilder,  
Møte med beboeren på rommet og male! 
Debrifing i plenum, hva var kjekt, var noe vanskelig? 
Skrive i loggbok 

 
Rita mfl. 
 
Rita mfl. 
Lone 

Tors 6/9              9.30 
 
10.15 
12.30 

Elever møtes i kafeen og forbereder dagen.  
Tema: Ta enkelt elementer fra blomsten 
Møte med beboeren på rommet og male! 
Debrifing i plenum, hva var kjekt, var noe vanskelig Forberede 
evaluering, se i loggbok. 

 
Rita mfl. 
 
Rita mfl. 
Lone 

Fre 7/9                8.30 
 
12.00 
12.30 

Gjøre bilder klar til utstilling, ramme inn og henge opp mv. med 
Anita i kafeen 
Fernissage med champagnebrus!  
Evaluering, hva var kjekt, var noe vanskelig? 

 
Anita 
 
Alle! 
Lone 

26/11 og 27/11 Etterarbeide 
Montering med mer. 

Anita 

Utstilling Åpning 8. januar 2008. Henge ut måneden i Hundvåg bydelshus. 
 

 

Kalender 
 

I salg fra desember 2007 
 

 



Plan Vågen Barnehage 
Tema: Leker, før og nå 
 
Opplegg: Vise frem og prøve leker, få i gang dialog 
Start med rim og remseregel 
 
Resursperson: Nina Næsheim 
 
1. gang torsdag14. februar    Alle 
 Oppstart på Øyane (se egen plan)   
 
2. gang fredag 29.02.08     Alle med Nina   
 kl 10-11 på Øyane     11 barn og 6 beboere 
 Rim og remser, hva liker jeg å leke? 
 Nina har opplegget    
 
3. gang fredag 07.03.08  Gruppe I med Lone og Laila/Catrine  
 kl 10-11 på Øyane     5 barn og 6 eldre 
 Oppsummering, hva gjorde vi sist?  

Gjenfortelle historier 
 Tema: Hvem er jeg? 

Ha med bli kjent-bok og leker 
 De eldre viser barndomsbilder 
 
4. gang fredag 14.03.08     Alle med Nina 
 kl 10-11 på Øyane      
 Rim og remser, hva liker jeg å leke? 
 Nina har opplegget 
 
5. gang fredag 28.03.08            Gruppe II med Lone og Laila/Catrine  

kl 10-11 på Øyane     6 barn og 6 eldre 
Oppsummering, hva gjorde vi sist?  
Gjenfortelle historier Tema: Hvem er jeg? 
Ha med bli kjent-bok og leker 
De eldre viser barndomsbilder 

 
 

  
 
Produkt: 
Memory spill med 9x6 (54) bilder av leker 
Artikkel skrevet av Laila og Catrine om prosjektet til boken, ”guldkorn” 
 
Hvor: Avdeling F stue. 
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Plan Hundvåg skole 
 

Tema: Er der så store forskjeller som mange tror mellom generasjoner?  
Eller der kanskje flere likheter? 

 
Ressursperson: Maritha Nielsen 

 
Elever har forberedt spørsmål og egne svar/fortellinger. 
 
1. Hvordan var det / er det at gå på skolen? 
2. Mat og drikke.  
3. Tradisjoner, fødselsdager, jul, halloween…. 
4. Søndag og hverdag. Er der forskjel? 
5. Trafikk, kommunikasjon (veier, ferger, bro) 
6. Teknologi 
7. Den første kjærlighet 
8. Fritid,  
9. Språk, ord og uttrykk 
10. Kler 
11. Åpne forslag…. 
 
Oppstart torsdag 14.02.08 kl 11-12.30 på Øyane Sykehjem, kafeen.  

1. fortellerstund torsdag 28.02.08 kl 11-13 (Komlekafè)! 

2. fortellerstund torsdag 06.03.08 kl 11-13 

3. fortellerstund torsdag 11.03.08 kl 11-13 

4. fortellerstund torsdag 27.03.08 kl 11-13 (Komlekafè) 

5. fortellerstund torsdag 03.04.08 kl 11-13 

 
Vi jobber i en samlet gruppe.   
Etter fortellerstunden har elevene en kort oppsummering. Historiene skrives ned 
på pc. Deretter finner forskjeller og likheter fra dagens tema og setter de inn i 
forskjellsbarometeret! 
  
 
Produkt: Ferdige historier til boken 
Forskjellsbarometer 
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Plan for Austbø skole 9. trinn 
9. trinn holder timeplanen og integrerer prosjektet Historiefortelling i fagene hele uken, se 
plan nedenfor. Produktet blir materiale, der kan trykkes til boken. Hver klasse sender 1-2 
artikler/produkter til redaksjonen som kan brukes i avisen. Resten leveres til Lone. 
En gruppe på 21 elever kommer på Øyane sykehjem og innsamler historier og deler egne med 
beboere og dagsenterbrukere. Se egen plan 
En redaksjonsgruppe (10 elever) jobber hele uken / halve dager som redaksjon. De må 
legge opp plan for et spesialnummer av Øyane Kontakt/skoleavisen, der er ferdig for 
trykking torsdag 10. april. Innholdet får de/oppsøker de innen de nevnte emner samt 
reportasjer lagt på sykehjemmet. 
De jobber både på skolen og på Øyane (fredag, mandag og tirsdag) 
 
Emner Fag Innhold Antall 

timer 
Produkt 

Skole Norsk  Lekser, disiplin, klassestørrelse 
og sammensetning, kler 

  

Språk Norsk Slang    
Tradisjoner, 
fødselsdag, jul, 
halloween… 

Norsk    

Hverdag/helligdag 
(søndag) 

Norsk    

Barndom Norsk Oppdragelse, leker, 
barnehager, pasning 

  

Ungdomstid Norsk Fritid, interesser, musikk, film, 
mote, regler 

  

Den første kjærlighet Norsk    
Fritid Norsk    
Konfirmasjon Krl     
Demografi Matte Statistikker og tabeller, 

(levekår, innbyggertall, 
densitet) 

  

Teknologi Natur og 
miljø 

Telefon, pc, radio, tv   

Trafikk og 
kommunikasjon 

Samfunn  Veier, ferger og bruer    

Historisk materiale Samfunn Bilder før og nå   
2. verdenskrig Samfunn    
Mat og drikke Mat og 

helse  
   

USA & England Engelsk Utvandring, musikk, idoler, 
engelsk kunnskap,  

  

 

Redaksjons avdelinger Ansvarlig redaktør Deadline 
Historisk avdeling (materiale 
fra skolen) 

 Torsdag 10.04.08 

Aktuell avdeling (materiale fra 
sykehjemmet, 
prosjektbeskrivelse med mer ) 

 Torsdag 10.04.08 

Bilde og foto  Torsdag 10.04.08 
Lay Out  Torsdag 10.04.08 
Fortellinger fra Hundvåg skole 
og fortellerne fra temauken. 

 Torsdag 10.04.08 

Vågen Barnehage   
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Fredag 
04.04.08 Kl 8.30 

 
 
 
 
Kl 9.30 
 
 
Kl 10.30 
Kl 11.00 
 
 
 
 
 
Kl 14.00 

Oppstart! Kort gjennomgang 
av uken, hva skal foregå, 
målet for uken, hva er 
prosjektet, hvorfor er det viktig 
med fortellinger… 
Hva er en god historie? 
2 grupper (21 fortellerelever 
og 10 redaksjonselever) 
Lunsj 
1)Forberede samtaler/intervju 
til mandag og tirsdag, 
opptaksmuligheter, prøve 
teknikker. Dele de 3 og 3. 
2)Legge plan for uken, 
deadlines, storybord med 
mer. 

Hele 9. trinn møter 
på Øyane kafé 
 
 
 
Fortellerelever og 
redaksjonen 
 
 
Fortellerelever 
 
 
 
Redaksjonselever 

Lone 
Maritha 
Annette 
 
 
Lone, 
Maritha,  
(Kari)  
May Ingunn 
Annette 
May Ingunn, 
Maritha,  
 
Lone,  
Rita, 
(Kari) 

Mandag 
07.04.08 

Kl 8.30 
 
 
 
Kl 10.30 
Kl 11.00 
 
 
Kl 12.00 
Kl 14.00 

Dagens tema: 
Skole og oppvekst 
Planlegge intervju og 
redaksjon. Gjøre klar kafé. 
Lunsj 
Intervju ved kaféborde. 2-3 
elever med 1 -2 beboer. 
Elevene forteller og spør! 
Oppsamling og nedfelling av 
historier. 

Elever (fortellere og 
redaksjon) 
 
 
 
Beboere, 
dagsenterbruker
e og elever 
Elever 

Maritha 
Kari Thomsen 
Lone, Rita 
May Ingunn 
Annette 
 

Tirsdag 
08.04.08 

Kl 8.30 
 
 
 
Kl 10.30 
Kl 11.00 
 
 
Kl 12.00 
Kl 14.00 

Dagens tema: 
Krig og kjærlighet  
Planlegge intervju og 
redaksjon 
Lunsj 
Intervju ved kaféborde. 
2-3 elever med 1-2 beboer. 
Elevene forteller og spør! 
Oppsamling og nedfelling av 
historier. 

Elever (fortellere og 
redaksjon) 
 
 
 
Beboere, 
dagsenterbruker
e og 
fortellerelever 
Fortellerelever 

Maritha 
Kari Thomsen 
Lone 
May Ingunn 
Annette 
 

Onsdag 
09.04.08 

Kl 8.30 
 
 
11.00 
 
 
 
 
 
14.00 

Forberedelse. Fortellerelevene 
forbereder historier de kan 
fortelle. 
Stand up – historie 
Åpen mikrofon 
Maritha inspirerer og varmer 
opp med Langerud. Elever 
oppfordres til også å fortelle. 
Den der har mikrofonen 
forteller. Lone/Maritha er vert! 

Fortellerelever 
 
 
Beboere, 
dagsenterbrukere, 
elever og kafégjester 

 
 
 
Maritha 
Lone 
Langerud 
 

Torsdag 
10.04.08 

8.30 
14.00 

Avslutning. Oppsummering. 
Samle løse ender.  

Elever Lone, May 
Ingunn, Rita, 
Annette. 

 
 

 Redaksjonen levere avis til 
trykk! Japan foto? 
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Evaluering av temauke skrevet av elever fra 9. trinn 
 
Hvordan har denne uken vært og hvorfor? 
Gøy forskjellige ting man kan gjøre 
Kjekk, interessant siden jeg lærte mye av de gamle. 
Kjekt fordi dette var annerledes enn skole 
Den har vært gøy fordi vi fikk snakket med eldre mennesker. 
Kjekk fordi vi slapp skolen og de gamle var hyggelige. 
Dette har vært en kjekk uke, grunnen til det er alt jeg har lært og alle de kjekke personene. 
Annerledes, kjekkere enn skolen. 
Denne uken har vært kjekk fordi den har vært annerledes og det har vært en annerledes måte 
å lære på. 
Det har vært lærerik og interessant. 
Den har vært lærerik. 
Det har vært kjempekjekt fordi vi har lært mye.  
Denne uke har vært kjekk fordi man har gjort annet enn skole. 
Lærerik og interessant. 
Det var kjekt, kjekkere enn skole vertfall.  
Kjekt fordi vi slapp skolen og de gamle var hyggelige. 
 
Hva har du lært denne uken? 
Hvordan man skal lytte, behandle de gamle. At de eldre har opplevd veldig mye. 
At de gamle har opplevd mye mer enn oss. 
Gøy, noe annerledes 
Tålmodighet og om andre verdenskrig 
Lært å vært en god lytter. Jeg har også lært å snakke med eldre 
Om andre verdenskrig. 
Om fortellinger. 
Om krigen og ossen de gamle hadde det i barndommen sin. 
Jeg har lært veldig mye om 2. verdenskrig. Hvordan Hundvåg var og jeg har fått mer respekt 
eldre. 
Å snakke med gamle (kommunisere) Lært om 2. verdenskrig og om Hundvåg før og nå. 
Eg har lært hvordan de eldre opplevde 2. verdenskrig og barndommen. 
Har lært om 2. verdenskrig og historier. 
Å kommunisere med de eldre. Å fortelle gode fortellinger. Være en god lytter. Mye om 2. 
verdenskrig og om hvordan Hundvåg så ut før og hva de fleste gjorde før. 
Har lært mye om krigen. 
Om 2. verdenskrig 
 
Hva skulle du lære denne uken? 
Ingenting, som jeg vet. 
Hvordan Hundvåg var før og nå. 
Å snakke med eldre og bli en god lytter. 
? 
Kommunisere med de eldre. 
Å bli fortalt historier fra de gamle. 
Om fortellinger. 
Fortellinger? 
Om Hundvåg før og nå. 
Om 2. verdenskrig og om barndommen deres. 
Jeg skulle lære om kunsten og kulturen. 
Om Hundvåg før og nå 
Om fortellinger 
Lytte. 
 
 
 
 
 

Bilag 8 
 
 



Er der en spesiell hendelse som har gjort inntrykk? I så fall hvilken? 
Nei, egentlig ikke. 
Ja, kjærlighet og krig 
Det jeg ikke vet. 
Da Leif Johannes fortalte om da tyskerne kom og de gjemte seg bak fisk 
Ja, når de fortalte om krigen 
Egentlig ikke 
Nei ikke noe spess. 
En hendelse en dame fortalt om Ormøy 
Ei dame på 90 år gjorde ekstra inntrykk på meg. 
2. verdenskrig 
Ja, fortellingene gjorde inntrykk på meg. 
Ja, en historie Leif Johannes fortalt da de gjemte seg bak fisk da flyalarmen begynte å hyle. 
Når de gamle fortalte om deres opplevelser under krigen. 
Hurpa. Arthur sin fortelling 
 
Skriv en skildring av en av de eldre du har snakket med. 
- Han satt i rullestol, han het Johannes. Han er god til å fortelle. Han er høflig og snill med mye 
erfaring, akkurat som den snilleste bestefar. 
- Han het Arthur Langerud. Han var født i 1918. Han blir 90 år denne uken, men var frisk og 
morsom. Det virket som han var 80 mener jeg. Han vokset opp i arbeiderstrøket på Storhaug og 
gikk på Nylund skole. Nå bor han på Buøy og går på dagsenteret 2 ganger i uken. 
- Mor skrudd sunt et bord 
- Han satt i rullestol, heter Johannes. Han er kjempegod til å fortelle. Han er høflig og snill. Liker 
ungdommer. Han har opplevd masse om krigen. 
- Artur er en sprek person i forhold til alderen. Tenk at han blir 90 år på lørdag. Han satt ikke i 
rullestol, men brukte stokk. Artur er en løyen person, som altid har en spøk på lager. Til slutt vil jeg 
bare si at dette har vært en kjekk og lærerik uke. 
- Hun ene fortalte en vits. Hvis en tynn man tar på seg en svart frakk så ser han ut som en paraply. 
Hun lo veldig av den vitsen. 
- Det var en dame i 70 årene. Hun virket frisk for alderen, men brukte stokk. Hun hadde gråt 
krøllet hår. Hun snakket godt og tydelig, men med en annen dialekt. Hun hadde veldig fin hud 
og så ganske sunn og frisk ut. 
- Vi snakket med ei dame som var 90 år gammel. Hun klarte seg veldig bra og det så ut som hun 
var 70-80 år gammel. Hun brukte gåstol og var veldig snill og koselig. 
- Vi snakket med en dame i 70 års alderen. Virket frisk for alderen, snill og grei. 
- Måtte gå til skolen, det var langt og hun måtte gå gjennom den mørke skogen, så måtte hun 
gå over en elv som var på vei til skolen. 
- Skildring av Leif Johannes: Leif Johannes sitter i rullestol. Han er blid og elsker å snakke. Han er 
gammel, ca 90 år. Han fikk gode karakterer da han gikk på skole. Han har et pass som han 
måtte vise for at kjøre båten til andre fylker. 
- Hun var 90 år og brukte gåstol. Hun virket ca 10-20 år yngre enn det hun var. Hun bodde 
hjemme alene. Hun var veldig tydelig i språket. Hun er på dagsenteret 2 ganger i uken. Hun er 
en søt og hyggelig dame. 
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