NYHETSBREV PEDAGOGIK – NOVEMBER 2014
Välkomna tillbaka efter ett inspirerande höstlov. Nu tar vi tag i andra halvan av terminen
fulla av lust och energi. Under november kommer vi avsluta Tema Barnen med en ljusfest
den 21 november. Hoppas att riktigt många klasser vill vara med på det!
HÅLLBAR STADSUTVECKLING I DIALOG MED BARN
Hur vill vi att våra städer skall se ut och fungera i
framtiden? Hur vill våra barn och ungdomar att det
ska vara när de växer upp? Med exempel från
projekt i olika länder, berättar Thomas
Stoll, hållbarhetschef på Tengboms
arkitektbyrå, hur man tar vara på barns
och ungdomars åsikter för en socialt
hållbar stadsplanering.

1000-TALS LYKTOR
UNDER SAMMA HIMMEL, UNDER SAMMA KVÄLL
Denna manifestation synliggör barnen, ger dem en
röst och tillsammans med andra barn skapar de
gemenskap och magi i det offentliga rummet.
Fredagen den 21 november, klockan 18.00

Föreläsningen är den 5 november kl 19 och ingår i
årskortet = 50 kronor. Det är begränsat antal platser.
Biljetter kan bokas under museets öppettider på
0346 – 88 61 25 eller köpas i museets reception.
RESTAURERING AV HINDSTRÖMSGÅRDEN IGÅNG
I början av november kommer arbetet med
Hindströmsgården ta fart. Spännande! Det innebär
dock att Jul på Hindströmsgården eventuellet blir Jul
på Hembygdsmuseet i år. Vill du följa arbetet med
den nya utställningen om Falkenberg, som
restaureringen är en del av? Eller vill du tycka till och
påverka processen? Då ska du kolla in vår blogg.
http://falkenbergskulturhistoria.wordpress.com/

Förutom den mäktiga syn lyktorna kommer att
utgöra blir det också tal av Rädda barnens lokala
ordförande och musikunderhållning.
Alla för- och grundskolegrupper är välkomna att
delta med ljuslyktor. Håll utkik efter anmälningsformuläret eller hör av er till oss så får ni mer
information.
MYCKET BOKNINGAR
Vi är väldigt glada att det varit så mycket
skolgrupper här i höst! Tänk på att boka i god tid om
ni vill komma hit. Hoppas vi ses snart!
Hör av dig om du vill ha nyhetsbrevet direkt till din epost

Ps Gilla Falkenbergs museum på Facebook

