
Undervisningsleders rapport 2016 
tavanger Astronomiske Forening har også i 2016 hatt undervisning i astronomi på Byhaugen.  

Dette året hadde vi ikke hatt noen henvendelser fra speidergrupper eller andre interesserte 

som ønsket undervisning på Byhaugen.  

Undervisningen i 2016 fordeler seg på en klasse fra barneskolen, en klasse fra ungdomsskolen og        

sju klasser fra videregående skole. I alt har vi hatt undervisning for 247 elever på de  

ni undervisningsdagene vi hadde i 2016. Undervisningen har foregått på Byhauhen så nær som for  

4. klasse på Aspervika skole i Sandnes, hvor jeg hadde undervisning på skolen. 

Jåttå videregående skole har besøkt oss på Byhaugen i mange år, og de kommer også igjen i 2017. 

Det er hovedsakelig klasser fra påbygg som besøker oss på Byhaugen. De får fri noen skoletimer på 

dagtid som kompensasjon for tiden de bruker på astronomiopplegget vårt. 

Fordi vi nå bare har undervisning på Byhaugen annenhver onsdag, har  deltakerantallet som ventet 

gått noe ned sammenliknet med tidligere år.  

Det har vist seg vanskelig å få skoleklasser og speidergrupper fra Stavanger til å dra til Vitenfabrikken 

i Sandnes for undervisning på de mellomliggende ukedagene.  

 

Jeg har hatt hjelp med det praktiske av Sigmund og Bjarte. De har vært til stor hjelp for meg i 

undervisningen.  

 

Deltakere på SAF’s undervisning / foredrag i astronomi: 

  7. januar Stavanger katedralskole - kontakt: Siri Ødegaard        25 deltakere 

18. januar Aspervika skole, Sandnes  4. klasse - kontakt: Katrin Handeland  26 deltakere 

20. januar Tastaveden skole 9. trinn - kontakt: Natalie Louise Haavik  26 deltakere 

  3. februar Jåttå videregående skole - kontakt: Anne Grethe Aven   30 deltakere 

30. mars Jåttå videregående skole - kontakt Agnes Austdal   26 deltakere 

13. april Jåttå videregående skole - kontakt Agnes Austdal   28 deltakere 

28. september Jåttå videregående skole - kontakt Agnes Austdal   27 deltakere 

26. oktober Jåttå videregående skole - kontakt Agnes Austdal   30 deltakere 

  9. november Jåttå videregående skole - kontakt Agnes Austdal                29 deltakere 

 

Samlet antall                      247 deltakere
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