
Utendørs formidlingsopplegg for barnehagene, 

ved Nordvegen Historiesenter


Vi ønsker barnehagen velkommen til utendørs formidlingsopplegg tilpasset gjeldende 
smitteverntiltak*. Tilbudet retter seg mot dere som kan ta turen til Avaldsnes innenfor anbefalingen 
om å unngå offentlig transport. Kanskje har dere behov for å finne på noe for gruppene som er ute 
på tur? Samme gruppe må gjerne komme flere ganger, med ulikt tema/innhold.


I alle oppleggene legges det opp til en kombinasjon av samtale og formidling, og tid til frilek på 
Leikvollen. 


I forhold til smitteverntiltak er Avaldsnes Leikvoll åpen for bruk, på linje med lekeplasser ol. Dette 
er avklart med Karmøy Kommune.





Vi fisker Midgardsormen 
Stikkord i dette opplegget er vikingtid, kyst og båt. 

Vi prater rundt spørsmål som hva en viking er, hva et 
anker er, og hvordan et vikingskip kommer seg 
framover. 

Gjennom den mytologiske fortellingen om guden Tor 
som fisker Midgardsormen avklarer vi hva agn er, og 
hvorfor det brukes, og vi er med og ror og haler opp 
fangsten gjennom fantasilek i vikingskipet på 
Leikvollen.

 

Pdf av fisker som kan fargelegges og klippes ut 
tilsendes barnehagen, og kan skrives ut og brukes i 
forarbeid eller etterarbeid.


 

Borgen på kongsgården 
Fra Leikvollen har vi utsikt ned til Karmsundet, og vi 
avklarer at det var sjøveien som var «hovedveien» i 
fortiden. Avaldsnes ligger spesielt bra til ved denne 
hovedveien, derfor valgte konger å ha kongsgård her. 

En kjent vikingkonge hadde samme navn som en 
konge i Norge nå. En senere konge, Håkon, fikk bygget 
store bygninger av stein på kongsgården, nesten som 
en borg. Det var viktig å beskytte kongsgården. 


Vi ser på steinkirken Håkon fikk bygget, og bilder av 

de andre steinbygningene, og hører om en hemmelig 
underjordisk gang. Vi speider etter fiender som 
kommer sjøveien, og leker at vi er vokterne av borgen. 
På Leikvollen bytter vi på å få sitte i høysetet og være 
konge, og kanskje vil de voksne ta bilde av hver av 
kongene?


	 	 	 	 	           Pdf av krone som kan fargelegges og klippes ut 	 	     
	 	 	 	 	           tilsendes barnehagen, og kan skrives ut og brukes i             
	 	   	 	 	           forarbeid eller etterarbeid.




Trollet som bygde kirken og ble til stein 
Middelalderkirker som den på Avaldsnes er bygget av 
store, tunge steiner. Uten moderne gravemaskiner og 
heisekraner var det en kjempestor jobb! Men vet dere, 
en gammel historie forteller at kongen lurte et troll til å 
bygge kirken på Avaldsnes. Og attpåtil endte det med 
at trollet ble til stein etter at kirken var ferdig. 


Vi undersøker kirken og hvordan den er bygget, og så 
sjekker vi om trollsteinen står der enda, beviset for at 
historien må være sann..! 


Pdf av fargeleggingsark med motiv av kirken og 
bautasteinen («trollet») tilsendes barnehagen og kan 
skrives ut og brukes i forarbeid eller etterarbeid.


Praktisk informasjon og smitteverntiltak


• Følg smitteverntiltak for barnehagen: Oppleggene baserer seg på at dere i barnehagen følger 
de smitteverntiltakene dere har for driften nå, inkludert bl.a. håndvask før og etter tur/lek/
matpause, og holde avstand til andre (inkludert formidler på Avaldsnes og andre besøkende 
som måtte være i området).


• Formidlerens øvrige smitteverntiltak: 

• Passer på å holde avstand til gruppen, og tar dette opp med barna i velkomsten. Forbered 

likevel gjerne barna i forkant med å forklare at selv om vi skal være sammen i dette 
opplegget, så må formidler holde avstand fordi hun ikke er del av deres daglige gruppe/
kohort.


• Eventuelle rekvisitter/replika som vises frem håndteres kun av formidler, ikke av barna. 

• Avlyser opplegget ved eventuelle symptomer på sykdom, også lette symptomer.**

• Overholder tiltak i forhold til hosting, nysing, håndvask, korte negler, ikke fingerringer.


• Håndsprit og våtservietter: Ta med dere eget til gruppen deres.


• Tidspunkt og varighet: Etter avtale. Innholdet tilpasses deretter til avtalt varighet.


• Nistepause: Det er et langt bord med to benker på Leikvollen. Ta med egne våtservietter og 
håndsprit. Unngå å etterlate søppel i området.


• Toalett: Det er ikke tilgang på toaletter nå mens historiesenteret holdes stengt.


• Klær etter været: Husk at det kan være ekstra vindfullt oppe på Avaldsnesplatået.


• Sitteunderlag: Mens vi prater sitter vi på steiner, så sitteunderlag kan være fint å ha.


• Telefonnummer til formidler: 93 81 39 67, Cathrine Glette


*Ved endringer i forhold til tiltak fra helsemyndighetene, kan tilbudet bortfalle eller tiltak for opplegget 
endres. 

**Opplegget kan måtte avlyses på kort varsel skulle det oppstå sykdom/symptomer hos formidler. 
Leikvollen kan likevel benyttes av barnehagen.


