Oslo, 17.09.2020

Lærerveiledning

Velkommen til Nasjonalmuseet– Arkitektur
og formidlingsprogrammet
«Lyden av arkitektur»
Ved hjelp av hodetelefoner følger elevene Arkitekturmuseets
guider, med Oslos egen fortellerstemme og stemmene fra
byens befolkning på øret. De får høre lyder fra byen, historier
og utsagn om byen fra menneskene som bor i den.
Byvandringen utendørs varer i 45 minutter. Alle må kle seg
etter været, det kan bli kaldt. Vandringen blir etterfulgt av
samtale basert på filosofisk samtaleteknikk som aktiviserer
elvene til å ta stilling til spørsmålene om Oslos arkitektur og
byutvikling. Hele formidlingsprogrammet varer i en time og 40
minutter. Tre av museets guider følger elevene på vandringen.

Smittevernhensyn
-

Alle elever og lærere må sprite hendene godt i det de kommer inn på museet.
Hodetelefonene gruppen bruker er vasket med sprit og/eller har hvilt i tre dager.

-

Nasjonalmuseet - arkitektur har tilpasset opplegget til dagens smittevernregler

-

Hold en meters avstand til museets personale.

-

Se generell informasjon om smitteverntiltak her: https://dks.osloskolen.no/smitteverntiltak2020-21/

LES MER OM PROGRAMET HER
https://dks.osloskolen.no/lyden-av-arkitektur/
OPPMØTE
Nasjonalmuseet – Arkitektur,
Bankplassen 3.
Trikk: 12, 13, 19 til Kongens gate
T-bane: Stortinget stasjon.
Buss: 60 til Bankplassen, 30, 31 til Kongens gate, 32 til Dronningens gate
Det er svert viktig med presist oppmøte. Dersom det blir forsinkelser, må programmet kuttes ned. Ring
resepsjonen 907 12 769 ved forsinkelse.

Org.no: 985686092

Nasjonalmuseet
PB 7014 St. Olavs plass
N-0130 Oslo

nasjonalmuseet.no
info@nasjonalmuseet.no
+47 21 98 20 00

VED AVBUD
Skulle tildelt dato og tidspunkt være vanskelig, ber vi om at du selv bytter med en av de andre
skolene, og gir beskjed til Den kulturelle skolesekken: Dersom klassen av spesielle omstendigheter
ikke kan komme allikevel er det svært viktig at DKS får beskjed så raskt som mulig:
dks@ude.oslo.kommune.no send også beskjed til omvisninger@nasjonalmuseet.no
MATPAKKE
På grunn av koronasituasjonen er det ikke mulig å spise matpakke i museet. Vi anbefaler at elevene har
med egen vannflaske.

ELEVER MED SPESIELLE BEHOV
Er det elever med spesielle behov er det fint om omviserne får beskjed på forhånd. Beskjed kan gis til
omviserkontoret omvisninger@nasjonalmuseet.no så tidlig som mulig.
LÆRERENS ROLLE/OPPGAVER
På forhånd forberede elevene på at det er en utendørs byvandring og dermed ha på gode klær og
sko. Det er ønskelig at minst to lærere følger med klassen og at det ikke benyttes vikarer som ikke
kjenner elevene. Læreren bidrar til at klassen gjør det de får beskjed om av omviseren og
museumsvakter og er behjelpelig dersom det oppstår situasjoner med enkelte elever som for
eksempel følge til toalettet eller garderoben. Museets omvisere er ikke en del av klassens kohort og
vi ber lærerne minne elevene på å holde god avstand til omviserne.
MOBILTELEFON
Det er ønskelig at elevene ikke har med mobiltelefon. Dersom de har det må mobilen settes i
flymodus under vandringen fordi signalene kan forstyrre fortellingen elevene har på øret. Dette gir vi
beskjed om før start.

VI GLEDER OSS TIL Å SE DERE ☺

Hilsen Nasjonalmuseet – Arkitektur

Lydvandringen er laget av kunstnergruppa
zURBS,
ved Cecilie Sachs Olsen og Nina Lund
Westerdal
i samarbeid med DKS Oslo,
Nasjonalmuseet,
Oslo Arkitekturtriennale og Oslo Byliv

