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SKOLETUR
TIL FALSTADSENTERET
Hvert år reiser mange norske skoleklasser til Tyskland
og Polen for å besøke autentiske minnesteder etter
andre verdenskrig. Sachsenhausen, Auschwitz
Birkenau og Neuengamme er eksempler på
minnesteder som forteller om nazistenes overgrep og
folkemord i krigsåra. Disse klasseturene har blitt en
obligatorisk del av utdanninga og danninga for mange
av landets ungdommer.
På den idylliske landsbygda i Trøndelag lå i
perioden 1941 – 1945 SS Strafgefangenenlager
Falstad – en konsentrasjonsleir på norsk jord. I
dag er Falstad minnested, museum og senter for
menneskerettigheter. Ved å legge klasseturen til
Falstadsenteret besøker klassen et minnested
etter konsentrasjonsleiren og henrettelsesstedet
Falstadskogen, som forteller historia til menneskene
som ble offer for Nazi-Tysklands overgrep på
menneskeheten.
I ei tid hvor vi opplever restriksjoner på
utenlandsreiser, kan Falstad tilby en klassetur
utenom det vanlige, innafor landets grenser. Vi tilbyr
overnatting, undervisning, refleksjon og opplevelser.
Klassen bor på selve minnestedet, hvor de kan utforske
historia sammen med senterets pedagoger.
Sammen med andre aktører i regionen tilbyr vi en
helhetlig klassetur med Falstadsenteret som base.
Noen av aktivitetene som kan kombineres med
oppholdet er tur til Stiklestad Nasjonale Kultursenter
på Verdal, Jødisk museum i Trondheim, fjordfiske og
klatring i et av Norges vakreste klatrefelt på Ekne.

Hvem?
Om Falstadsenteret

FALSTADSENTERET
Falstadsenteret ligger i bygningen som en gang var
SS Strafgenfangenenlager Falstad. Falstadsenteret
er i dag et minnested, museum og nasjonalt
studie- og dokumentasjonssenter for fangehistorie
fra andre verdenskrig og menneskerettigheter.
Falstadsenteret er et av sju nasjonale freds- og
menneskerettighetssenter.
Falstadsenteret bruker historiske kilder med
utgangspunkt i minnesteder for å legge til rette for
samtaler om nazismens menneskesyn. For om lag
75 år sia var Falstad fangeleir del av et system som
systematisk sorterte, undertrykte og drepte uskyldige
mennesker. Tusenvis ble drevet på flukt, tatt til fange
og fratatt sin menneskelighet.
Hvordan kan vi unngå at disse historiene gjentar seg?
Hvordan kan enkeltmennesket, lokalsamfunnet og
storsamfunnet arbeide for å opprettholde et trygt
demokrati basert på menneskerettighetene?
Disse spørsmålene er sentrale i Falstadsenterets
undervisningspraksis.

«Slike tider er ikke noe vi kan glemme. Siden vi er født
lenge etter dette skjedde kan vi ha en tendens til å bare
glemme det som skjedde før vi levde. Men dette er ting i
historien som MÅ huskes»
(Elev, våren 2017)

UNDERVISNING
Falstadsenteret tilbyr tre ulike innholdspakker for
utforsking av, og refleksjon rundt historien og Falstad
som minnested. Hver del bygger på den forrige og kan
gjennomføres på samme dag eller fordeles på flere
undervisningsdager ved lengre opphold. Hver del
varer omtrent to timer og gjennomføres av en av våre
pedagoger.
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FALSTADHISTORIA:
BLI KJENT MED FORTIDAS HENDELSER PÅ 	
HISTORISK GRUNN
Elevene blir kjent med retterstedet i Falstadskogen
og minnestedets historie. Gjennom utforsking av
historisk grunn og besøk i hovedutstillinga Ansikt til
ansikt. Vi diskuterer hva fortida betyr for oss i dag.
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DIGITAL REKONSTRUKSJON:
UTFORSK FANGELEIREN GJENNOM VÅR
VIRTUELLE REKONSTRUKSJON
Falstadsenterets digitale opplevelse tar deg med
tilbake i tid og viser deg leirlandskapet slik det så ut
ved frigjøringen i mai 1945. Ved hjelp av spesialutviklet
XR-teknologi og vår ipad kan du vandre omkring i en
virtuell utgave av SS Strafgefangenenlager Falstad.
Omkring i det digitale landskapet vil en finne flere
tidsvitneskildringer og historier fra 1941-1945.
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FORTIDEN I NÅTIDEN:
ANDRE VERDENSKRIG
GJENNOM PERSONLIGE HISTORIER
Med utgangspunkt i studieutstillinga – Fortellinger om flukt,
arbeider åtte elevgrupper sammen. Vi ser på arbeid med
historiske kilder, tekst, fotografier, gjenstander og tegninger.
Vi ønsker å aktivisere elevenes bakgrunnskunnskaper og
utfordrer de til å arbeide kreativt med historisk materiale.
Med utgangspunkt i enkeltmenneskenes historie retter vi
søkelyset mot det samfunnet elevene selv er en del av, både
på lokalt, regionalt og globalt nivå.

BESTILLING
Med Falstadsenteret som base kan klassen
benytte seg av mange lokale og regionale tilbud.
Området byr på gode naturopplevelser.
Både Stiklestad Nasjonale Kultursenter og
Trondheim ligger en kort busstur unna. Ta gjerne
kontakt med oss, så kan vi sammen skape en unik
skoletur for din klasse.
Bestillinger og henvendelser sendes til

hotell@falstadsenteret.no

www.falstadsenteret.no

