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8. trinn: Institusjonsbesøk - visuell kunst m.m. 
 

Hå gamle prestegard - Obrestad fyr  
Kulturhistoriske avdeling: Hå gamle prestegard var 
embetsmannsbosted, prestegard, administrasjons- og 
kultursenter allerede for flere hundre år siden. Nå er 
det en kunst- og kulturinstitusjon i et tradisjonsrikt og 
vernet anlegg. Området rundt prestegarden er rikt på 
kulturminner. Her er spor fra mennesker som går 10.000 år tilbake i tid. I området er det funn fra 
steinalder og tydelige spor fra bronse- og jernalder, samt vikingtid. Prestebostedet er fra 1700-tallet og 
fyrbygging fra siste halvdel av 1800-tallet, www.hagamleprestegard.no/ 
 
Obrestad fyr: Hå kommune kjøpte fyret av Kystverket i 2006 for å formidle kulturvernverdiene på 
anlegget og vise hvordan fyr kan nyttes i nye sammenhenger. Hvert år blir kunstnere utfordret til å vise 
kunstprosjekt både inne og ute. Obrestad havn var den første havnen på Jæren og ble bygd i 1870-årene. 
 

Praktisk 

En dag fylt av ulike kunst- og kulturinntrykk, samt vandring i naturen. Ta med: Gode sko og varme klær 
etter vær, sitteunderlag, mat og drikke. Elevene deles i to antallsjevne grupper på forhånd.  
Elevansvar: lærere/andre voksne fra skolene – Fagansvar: Hå gamle prestegard 
 

Program 

09.20  Fellessamling på P-plass Hå gamle prestegard 
09.30  Gruppe 1 går til Obrestad fyr, ca 30 min hver veg. Omvisning på Obrestad fyr.  
09.30  Gruppe 2 får omvisning på Hå gamle prestegard. Denne gruppen må igjen deles i to: 

Gruppe 2A: omvisning i kunstutstillingene, se mer info i vedlegg. 
Gruppe 2B: kulturhistorisk omvisning - 10.15 bytter 2A og 2B. 

11.00  Felles matpause i tunet på prestegarden. Det kan nyttes griller i tunet, grillkull må da medbringes. 
Om det regner kan en sitte inne i kafeen. Husk å RYDDE! 

11.45  Gruppe 2 går til Obrestad fyr 
 Gruppe 1 får omvisning på Hå gamle prestegard. Inndeles jmf gruppe 2 tidligere. 
13.30 Bussene går fra P-plass Hå gamle prestegard for hjemreise 
 

Skole/elever: Dato: Buss: Buss fra skolen: Retur  

GUS/ca 100  
4 klasser 

Mandag 
11. mai  

2 busser à 57 stk 08:45 fra GUS 13:30  

GUS/ca 50  
2 klasser 

Onsdag 
13. mai 

1 buss à 57 stk 08:45 fra GUS 13:30 

Dirdal/16 
Oltedal/10 

Onsdag 
13. mai 

1 buss à 47 stk fra 
Dirdal, via Oltedal  

08:30 fra Dirdal 
13:30 (må være på  

Dirdal kl 14.30) 

     
Kommunekontakt i Gjesdal: Ingvild Arnevik Aadnøy, 47 86 49 59, kulturskolen@gjesdal.kommune.no 
Kontakt Hå gamle prestegard: Elisabeth Søyland, 51 79 16 60, Elisabeth.Soyland@ha.kommune.no 
Kontakt Tide buss: Margareth Holmen, 47314119, Margareth.Holmen@tide.no 
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