Referat fra møte på Geologisk museum, Oslo 20.
februar 2010 med tema om NAGS og barn, spesielt
om barneavdelinger i de lokale steinklubbene.
Til stede:
Jan Stenløkk - Stavanger geologiforening / NAGS leder
Thor Sørlie - Halden geologiforening
Bjørn Otto Hansen - Drammen geologiforening
Reidar Andrésen - Drammen geologiforening
Astrid Haugen Oslo – GMV
Alf Olav Larsen - Telemark Geologiforening
Rune Selbekk - Geologisk museum, Oslo
Hans Arne Nakrem – Geologisk museum, Oslo
Vestfold geologiforening (Stig Larsen) – kunne ikke komme pga sykdom.
Referent: Jan Stenløkk

Bakgrunn:
Flere klubber tilsluttet NAGS har en barneavdeling eller har planer om å starte opp en slik.
NAGS vil gjerne ta denne ideen opp skikkelig, ikke minst før denne gode tanken tas av andre.
Det ble derfor arrangert et møte i NAGS regi for å utveksle erfaringer med barn/unge og
stein/geologi, samordne forslag og ideer, diskutere spesialhefte, og hvordan vi driver og kan
drive barnearbeid knyttet opp mot stein og geologi.
Geologisk museum v/ Rune Selbekk hadde velvilligst stilt møterom til disposisjon på museet,
noe NAGS er takknemlig for.
Utvilsomt har arbeid med barn stor betydning for PR-verdi og rekruttering i framtiden for
NAGS, realfag generelt og lokalklubbene. Likevel må dette sees som et langvarig prosjekt,
der det vil ta mange år før det tilfaller klubbene eller NAGS direkte verdi i form av nye
medlemmer.

Erfaringer med barn, ungdom og barnegruppe:
Jan Stenløkk viste noen bilder fra hvordan arbeidet med barnegruppe foregikk i Stavanger,
som en bakgrunn for møtet. Foreningen har eget klubbhus, der barn er viktig fir å beholde
lokalene. Til gjengjeld må klubben vise aktivitet: Geologiens dag, åpent hus, Naturens dag,
etc. Utfordringer med barnegruppe ble vist: aktivisering, innhold og at dette krever en del
ressurser fra klubbens (allerede) tynne bemanning.
Thor (Halden) mente en gang/måned måtte være maksimum for hva en klubb burde påta seg.
Det krever en del arbeid og at noen stiller opp. Det var også viktig å ha egen konto for
barnegruppen, ikke minst for søknader om penger etc.

Halden hadde invitert alle 5. klasser, og hadde fortalt om ”stein” til mange elever på denne
måten. Oppholdstiden i klubben var et par år, for aldersgruppen 10-13 år. Dette ble for øvrig
bekreftet fra Stavanger.
Thor skulle undersøke muligheten for at NASG / lokalklubber kunne kjøpe restopplag av
steinboka til F. Andersen og D. Trømborg (Tun Forlag). Dette var sett som en passende bok
for nybegynnere, både mhht pris og innhold.
(Thor har i ettertid sjekket dette, og vært i forbindelse med Tun forlag om evt. restopplag av
boka. Denne boken koster veil kr 199.- og NAGS kunne få den til redusert pris (kr 99,50).
Boka er p.t ikke aktuell for mammutsalg og regnes som en bok med lang levetid.)
Drammen hadde et opplegg de viste på skoler, med en mobil utstilling – ”fra gråstein til
sølv”. Både ungdomsskoler og barneskoler var besøkt, der ungene tok med steiner de selv
hadde funnet eller fått. Flere dukket opp på geologiens dag.
Drammen-klubben hadde fått tillatelse til å samle mineraler i et naturvernområde (begrenset
areal), men viste til uheldige episoder der folk hadde ødelagt områder. Dette hadde ført til at
de hadde tatt bort lokalitetsbeskrivelse fra sidene på internett. Viktig å ha tillatelse fra
grunneier før større ”inngrep” eller besøk.
Telemark viste til at det var et problem å trekke unge inn i et senior-dominert miljø. Det
burde derfor startes en egen gruppe for yngre, men foreldre ble fort bitt av ”stein-basillen”, og
kunne komme som voksne medlemmer. Foreningen hadde kjøpt små luper og magnet fra
Canada, og som alle unge medlemmer fikk ved innmelding, og som skulle medbringes på
møtene.
En aktivitet de hadde gjort, var å knuse kalkspat på Geologiens Dag. Det ble mindre og
mindre biter, men alle med den karakteristiske krystallformen.
Noen nyttige linker til stein-unger på internett ble gitt:
American Federation of Mineralogical Societies - http://www.amfed.org/
Mineralogy 4 Kids - http://www.minsocam.org/MSA/K12/K_12.html
Steinklubben i Oslo hadde synkende antall medlemmer, men forsøkte å ha to møter og to
turer i året. Geologiens Dag ble sett på som svært viktig, med mange tusen fremmøtte – og
nye medlemmer.
Geologisk Museum viste til at det kom mange spørsmål ”hvor en kunne finne fossiler”. De
hadde laget opplegg hvor ungene skulle male dinosaurtenner i gips, eller pirke ut fossiler og
mineraler fra leire med spiker.
Nakrem skulle sjekke muligheten for at klubbene kunne kjøpe avstøpninger av tenner eller
låne/kjøpe silikonformer for å støpe selv.

Særhefte om barn og stein:
Thor og Jan har gått sammen om arbeidet med å lage et hefte om ”unger og stein”. Dett er
tenkt i STEIN-format, med om lag 36 sider. Enkel innføring i stein som hobby, uten å bli en
lærebok. Dette er ønsket som en billig utdeling på ulike arrangementer som lokalklubbene
har. Foreløpig innhold ble delt ut, og drøftet.
Det er ønskelig med sponsorer, slik at trykking blir gratis (i beste fall).

