
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tatt av skoleelever på Falstadsenteret 

PRAKTISK: 
 En undervisningsdag på Falstadsenteret varer fra kl 10.00 –14.00 

 Max gruppestørrelse er 50 elever  

 Bestilling gjøres til post@falstadenteret.no  

 Skolen bestiller transport selv. 

 Dagen starter med oppmøte ved monumentet i Falstadskogen  

kl 10.00. Gi beskjed til bussene om dette. Ved eventuelle avvik fra 

tidsplanen, vennligst gi oss beskjed på tlf: 74 02 80 40 

 Elevene skal ha med mat/drikke og klær/sko tilpasset været. Det er 

mulig å kjøpe (ekstra) mat/drikke ved Falstadsenteret. Det kan også 

bestilles fellesmåltid for hele klassen, det må gjøres seinest en uke 

før ankomst. 

 

SAMARBEID OG INFORMASJON:  
Det er lærerens ansvar å følge opp elevenes arbeid og oppførsel under 

hele oppholdet på Falstadsenteret. Hvis det er spesiell informasjon om 

elevgruppen, f.eks. elever med egne behov som må tas hensyn til, ber vi 

om at skolen kontakter Falstadsenteret på forhånd for å informere 

pedagogen som skal undervise gruppa.  

 

I løpet av dagen vil elevene bli kjent med Falstads krigshistorie og de får besøke både 
Falstadsenterets utstillinger og Falstadskogen. Dialog og elevaktivitet blir vektlagt, og det 
historiske stoffet brukes som grunnlag for refleksjon omkring kildekritikk, 
historiebevissthet og menneskerettigheter. 

FALSTADS HISTORIE 
 
Falstadbygningen ble oppført i 1921 som 

skolehjem. I 1941 ble anlegget overtatt av 

den tyske okkupasjonsmakten og omgjort til 

”SS Strafgefangenenlager Falstad”. Omtrent 

4500 mennesker fra 16 land satt her i 

perioden 1941–45.  

 

For mange fanger var Falstad en 

mellomstasjon til Grini eller 

konsentrasjonsleirer i Tyskland. I 1942 var 

Falstad transittleir til Auschwitz-Birkenau for 

norske jøder. 

 

Retterstedet Falstadskogen, som ligger en 

kilometer sør for Falstadbygningen, er i dag 

nasjonalt minnested og krigsgravplass. Her 

ble mellom 200 og 300 fanger henrettet i 

årene 1942–43. 

 

Etter frigjøringen ble Falstadbygningen brukt 

som tvangsarbeidsleir og fengsel under 

landssvikoppgjøret, før anlegget ble brukt 

som spesialskole i tida1951–1992. 

 

Falstadsenteret er i dag et nasjonalt senter 

for krigens fangehistorie og 

menneskerettigheter. Forskning, 

dokumentasjon, undervisning og formidling 

er senterets viktigste oppgaver. 

FALSTADSENTERET HØSTEN 2016 
PEDAGOGISK OPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLER  

VIKTIG: 
I løpet av dagen skal elevene jobbe med en oppgave hvor de skal skrive et brev. Disse elevproduktene kommer til å bli 

stilt ut på Falstadsenteret, og vil vises for publikum som besøker senteret. Vi er avhengige av at skolen gjør dette kjent 

for elevenes foresatte, slik at de har mulighet til å reservere seg mot at bilder/tekst av deres ungdom offentliggjøres. 

Læreren som følger klassen må gi oss beskjed hvis gruppearbeider ikke skal publiseres. 
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