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Välkommen till inspirationsdagar  
i tidsresans metod på Jamtli !
Skapa dina egna tidsresor! Vill du prova på att göra egna tidsresor i din förskola, skola eller 

hembygdsgård? Sedan slutet av 90-talet erbjuder Jamtli kurser i tidsrese-metoden.

Välkommen till Jamtli i Östersund!…

Måndag 17 mars – tisdag 18 mars 2014
Du kan som pedagog inom museum, förskola och skola genomföra tidsresor själv med dina 
barngrupper/klasser, i er egen närmiljö, t.ex. hembygdsgården eller klassrummet! 
Vi från Jamtli stöttar med faktamaterial, rekvisita och fortbildning i form av nätverksträffar efter 
genomgången kurs.
Kursen vänder sig till pedagoger verksamma i norden och medlemmar i hembygdsföreningar.

Årets tema – Skogsbruk förr
”Skogen finns i våra hjärtan och har sedan urminnes tider gett människan upplevelser och nyttigheter. 
Skogen födde industrilandet Sverige. Skogen gav träkol för järntillverkning som sedan blev timmer 
och massaved – basen för vår viktigaste näringsgren” 
HEIMBYGDA – hembygdsförbundet  för Jämtlands län.

Kursinnehåll
•	 Tidsresans metod i teori och praktik
•	 Skogshistoria under 100 år
•	 Praktiska sysslor förr i skogen och i hemmet
•	 Skogsmatte – upplevelsebaserat lärande
•	 Sagoberättande
•	 Samkväm med folktro i skogskojan på Jamtli.  

Möt skogshuggaren Hjalmar som levandegör livet i kojan

Program – måndag 17 mars

08.30 – 09.00  Upptakt med morgonkaffe i Hackåsgården på Jamtli

09.00 – 12.00  Tidsresans metod i teori och praktik.
 Lek & Lär och Lekstugor – interaktiva lekmiljöer för barn.
 Britt-Marie Borgström, museipedagog, Jamtli

12.00 – 13.30  Lunch på Hov, museets restaurang       
 Passa på att köp rekvisita till dina tidsresor i Jamtlis sekelskiftes affär.

10 % rabatt under lunchen på Gullebodens sortiment.

13.30 – 14.30  Skogshistoria under 100 år med Anna Engman, arkeolog,  Jamtli 
 Lokal: Hackåsgården

14.45 – 15.30  Skogen i Skolan - ett samarbetsprojekt mellan skolan och skogens intressenter. 
 Skogsprojekt för barn i landet och länet presenteras
 Mona Thorsson, samordnare för Skogen i skolan i Jämtland  

16.00 – 17.00  Möt skogshuggaren Hjalmar som levandegör livet i kojan.
 Samkväm i Jamtlis skogskoja med skogshistoria, folktro och kolbullar!
 Bert-Ola Henriksson och Pia Larsson Fors, museipedagoger

19.00 – 21.00  Middag på stan för de som önskar – ingår ej i kursavgiften. 
 Ange gärna i din anmälan om du önskar delta.
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Program – tisdag 18 mars

9.00 – 11.00    Vi provar på att göra en skogs-tidsresa tillsammans. 
 Britt-Marie Borgström, Pia Larsson Fors och Bert-Ola Henriksson

11.00 – 11.30  Reflexionstid och diskussion om tidsreseupplevelsen

11.30 – 12.00  Faktamaterial från arkiv och bibliotek i skogstema, 
 museilådor och rekvisita att ta del av.
12.00 – 13.30  Lunch på restaurangen Hov. Passa på att besöka Jamtli Butik!
  10 % rabatt för er under lunchen. Eller besök utställningarna.

13.30 – 14.15  Berättande, sagor och ting 
  Pia Larsson Fors

14.15 – 14.30  Fruktstund 

14.30 – 16.00  Tips och idéer när man skapar sin egen tidsresa. 
 Exempel från tidsresor ute i landet och länet. 

 Avslutande gruppdiskussioner kring egna tidsresor i närmiljön.
 Hur kan vi gå vidare i vår egen förskola, skola och hembygdsgård?

16.00 – 17.00  Besök gärna museets utställningar/Museibutik 10 % rabatt

För information
Mejla britt-marie.borgstrom@jamtli.com eller ring 070 62 87 947

Anmälan  
Mejla din anmälan med namn, institution och faktureringsadress senast  
1 mars till britt-marie.borgstrom@jamtli.com
Meddela ev. specialkost och ev. deltagande på middag måndag 17 mars.

OBS! Varma och oömma kläder/skor behövs båda dagarna pga. uteaktiviteter

Kostnad 
2000:- exkl. moms för verksamma i Jämtlands län, övriga 2800:- exkl. moms
I avgiften ingår alla måltider utom middag. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Välkommen till två inspirerande dagar med 
tidsresan i fokus.

Tidsrese-hälsningar 
från Britt-Marie Borgström och Pia Larsson Fors, Jamtli

PS Om du är intresserad av att bo på Jamtli Vandrarhem,  
boka rum på tel 063- 15 03 00 eller vandrarhemmet@jamtli.com
Uppge att du deltar i vår Tidsresekurs vid bokningen.

Arrangör: Jamtli i samarbete med Skogen i skolan


