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Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll
Eidsvollelevenes møte med profesjonell kunst, profesjonelle
kunstnere, varierte kulturuttrykk
og Eidsvolls rike kulturhistorie

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing der Kulturtanken er
den øverste etat.
Ordningen er finansiert gjennom spillemidler fra Norsk Tipping og kommunale
midler. Eidsvoll kommune er en 100% kommune der tippemidler overføres
direkte til kommunen. Dette gir oss frihet, men også store utfordringer og et
stort ansvar. Det gir oss muligheten til å virkeliggjøre en av hovedintensjonene
bak etableringen av Den kulturelle skolesekken: Kulturskolesekken skal være
unik for den kommunen det gjelder.
Gjennom Den kulturelle skolesekken får barna oppleve profesjonelle utøvere
innen visuell kunst, musikk, litteratur, film, teater og kulturarv.
Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll er et samarbeid mellom kultur og skole.

I den nye overordnede delen av læreplanen står det at elevene skal få oppleve et
variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. Dette kan Den
kulturelle skolesekken være med å bidra til.

Den kulturelle skolesekkens målsettinger finner vi i Stortingsmelding nr. 8
(2007-2008):


Å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod



Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg
kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag



Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og
kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål
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For å oppnå målene må Den kulturelle skolesekken











være en fast og forutsigbar ordning
være for hele grunnskolen
ha basis i Læreplanen
gi alle elevene kulturtilbud av høy kvalitet
vise et kulturelt mangfold
gi regelmessige tilbud og representere en bredde av kulturuttrykk
som scenekunst, visuell kunst, musikk, litteratur og kulturarv
være et samarbeidstiltak mellom skole- og kultursektoren
være lokalt forankret
formidle til elevene kommunens rike kulturhistorie
gi alle opplevelsen av et eierforhold til Den kulturelle skolesekken

Det er viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet mellom kulturkontaktene
i skolen og koordinator i DKS. Det er viktig med god informasjon og god
kommunikasjon mellom kulturkontaktene, lærerne og ledelsen ved den
enkelte skole.

Programutvalget for Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll er
Marit Hoel Robertsen-koordinator
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 66107203/48281748
Nina Christine Gundersen-biblioteket
nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
66107223
Elin Langgård-grunnskolen
elin.langgard@eidsvoll.kommune.no
66107380
Anne Brodal-pedagogisk rådgiver
anne.brodal@eidsvoll.kommune.no
66107292
Kaja Aadne Thoresen-konst.rektor i kulturskolen
kaja.thoresen@eidsvoll.kommune.no
66107207
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BUSSTRANSPORT
I de tilfellene elevene trenger busstransport, bestilles dette av den enkelte
skole.
Faktura sendes til:
EIDSVOLL KOMMUNE
Fakturamottaket
Postboks 90
2081 EIDSVOLL
eller elektronisk til faktura@eidsvoll.kommune.no

Merkes med ref.nr.: 50710

Evaluering:
Etter avsluttet prosjekt, sender skolene en evaluering til DKSkoordinator. Evalueringen skal inneholde svar på følgende spørsmål.
var informasjonen god nok
var tilbudet tilpasset klassetrinnet
hvordan var formidlingen
hvordan har skolen forberedt seg
hvordan følges det opp i undervisningen i ettertid
har skolen tanker om hvordan tilbudet kan bli enda bedre
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

1.trinn:God bok og dansende føtter
Tema:
Dans og bibliotek
Sted:
På Eidsvoll bibliotek og på skolene
Varighet: 35 – 40 min pr økt
Fremmøte 10 minutter før oppstart
Første økt begynner presis 09.30
Elevene deles i to grupper før de kommer
Matpause på 30 min

Elevene blir møtt av barne- og ungdomsbibliotekar Nina Christine
Gundersen.
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Bibliotek: Bli kjent med ditt bibliotek! Det blir også lesestund i løpet av besøket
og mulighet til å utforske biblioteket!
Biblioteket sender ut lånekortskjemaer på forhånd, slik at de elevene som ikke
har lånekort, kan få det etter bibliotekbesøket. Dette forutsetter at skolene
leverer de ferdig utfylte skjemaene (med foreldre eller en foresattes underskrift)
inn til biblioteket et par uker før skolene kommer på besøk. Dette fordi det tar
tid for oss å registrere hvert enkelt skjema i bibliotekets lånerbase.

Bibliotekbesøket kjøres samtidig med opplegget Dans som ledes av instruktører
fra Eidsvoll Ballettsenter.
Merknad:
Husk å levere lånekortskjemaene i tide slik at vi kan registrere alle elevene i vårt
system før besøket(helst før uke 38). Læreren(-e)/assistenter må være tilstede
under hele opplegget (både dans og bibliotekbesøk).
Det blir ikke noe utlån av bøker ved bibliotekbesøket ettersom det ikke er tid til
det i programmet. Lånekortene gis ut ved slutten av besøket, og kan f.eks. deles
ut i klasserommene. Vi oppfordrer gjerne trinnet å komme på besøk senere for å
låne bøker eller bestille bokkasser i etterkant av besøket.

Vi utforsker dansens spennende uttrykk og musikkens rytmer.
Ballett, jazz, hip hop og break!
Velkommen til danseverksted med Mona Stubsveen Bråten, ballettpedagog.
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Dato, klokkeslett og sted:
Eidsvoll bibliotek, 2020: uke 41
Eidsvoll verk skole
Ås skole
Vilberg skole
Langset skole og
Steinerskolen:

Mandag 5. oktober
Tirsdag 6. oktober
Onsdag 7. oktober
Torsdag 8. oktober
Torsdag 8. oktober

2020
2020
2020
2020
2020

kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 - 11.30
kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 – 11.30

På den enkelte skole, 2020: uke 42 - 43
Råholt skole
Råholt skole
Dal skole
Dal skole
Bønsmoen skole

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag

12. oktober 2020
13. oktober 2020
15. oktober 2020
16. oktober 2020
20. oktober 2020

kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 – 11.30
kl. 09.30 – 11.30

Transport: De skolene som måtte trenge busstransport, ordner dette selv.
Faktura sendes til Eidsvoll kommune med ref nr 50710.

Kompetansemål: musikk:

 I faget musikk utvikler elevene kompetanse i spill, sang og dans, i å lage
musikk og i å forme og forstå et mangfold av uttrykk. Faget skal bidra til
at elevene forstår hvordan musikk både springer ut av kulturer, skaper
kultur og bidrar til samfunnsendringer, og elevene skal få erfare at musikk
kan bidra til livskvalitet.
Gjennom faget musikk skal elevene utvikle sine estetiske, kreative og
skapende evner. Faget skal legge til rette for musikkglede og
mestringsfølelse.

7

Kompetansemål norsk etter 2. års trinn
 lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
 låne og lese bøker fra biblioteket
 uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre
kreative aktiviteter
 samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
 leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
 trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
 lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle
strategier for leseforståelse
 lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler
 beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
 skrive tekster for hånd og med tastatur
 bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i
tekster og samtale om egne og andres tekster
 lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og
uttrykk
 utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom
talespråk og skriftspråk

Ansvarlig:

Barne- og ungdomsbibliotekar
Nina Christine Gundersen
v/Eidsvoll bibliotek
Tlf.: 66 10 72 23
Mail:
nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no

Ansvarlig dans :

Marte Blikås Sandhaug, ballettpedagog
Mona S. Bråten, ballettpedagog
eidsvollballett@hotmail.com
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

1.trinn: I Grunnlovens hus
med Riksløven.
Tema:
Sted:

Kulturarv
Eidsvollsbygningen og området rundt.

Varighet: 2 timer fordelt slik:
en time i Eidsvollsbygningen
30.min.pause.
30 min 17.mai leker (organisert av Eidsvoll 1814)
Annet:

Oppmøte 10 minutter før, i publikumsenteret Wergelands
hus rett nedenfor Eidsvollsbygningen
Ta med mat og drikke
Gruppa må deles i to på forhånd
Det er viktig at elevene kler seg for å være både ute og
inne
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Kompetansemål
- Utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskap i
nærmiljøet

Hvis dere ønsker å forberede dere på besøket, anbefaler vi dere å snakke om
hvorfor vi feirer 17. mai og hva som kjennetegner et kulturminne/museum. Se
også nettsidene eidsvoll1814.no for aktuelt stoff.

Del 1
Eidsvollsbygningen er et av våre fremste kulturminner. Her lå Eidsvoll jernverk
og her ble den norske grunnloven skrevet i 1814.
I dette opplegget ønsker vi å fortelle om kulturminnet Eidsvollsbygningen og
den viktige 1814-historien. Det som skjedde i 1814 la grunnlaget for vårt
demokrati, og 17. mai er dagen vi feirer grunnloven og demokratiet.
Elevene blir tatt med inn i Eidsvollsbygningens mange spennende kriker og
kroker. Her møter de den strenge husholdersken og den travle adjutanten, og til
slutt-selveste Riksløven. Riksløven forteller stolt om hendelsene i 1814 og hva
som skjedde med han og Eidsvollsbygningen etter at Eidsvollsmennene og
prinsen var dratt hjem. Gjennom Riksløvens øyne vil elevene få den spennende
historien om hvordan den norske Grunnloven ble til og hvorfor det er viktig å ta
vare på Eidsvollsbygningen.
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Del 2
Etter matpausen er det klart for leker i parken. Riksløven har fortalt at vi feirer
17. mai fordi den norske grunnloven var ferdig da. Nå skal elevene få øve seg til
17. mai med leker i parken.
Etter gjennomførte 17. mai-leker, vanker det kanskje en liten oppmerksom fra
Riksløven. Han vil nemlig gjøre en viktig avtale med elevene …

Elevene får gre håret til Riksløven.

Riksløven i samtale med elevene.
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Tidsplan våren 2021.
Dag
Skole
2.mars
Eidsvoll Verk
4.mars
Vilberg
5.mars
Vilberg
9.mars
Bønsmoen
11.mars
Dal
12.mars
Dal
16.mars
Langset og
Steinerskolen
18.mars
Ås
19.mars
Ås
23.mars
Feiring 1. og 2.
25.mars
Råholt
26.mars
Råholt

Antall elever
24
24
24
34
30
30
19
8
22
22
24
22
23

tid
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

Den enkelte skole bestiller buss. Faktura sendes til Eidsvoll kommune, med
ref nr 50710.
Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen
eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no.
Se www.eidsvoll1814.no for faglig påfyll.

DKS-ansvarlig:Marit Hoel Robertsen. 66107203/48281748
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

2. trinn: I gamledager.
Hvordan var det å være barn på en husmannsplass rundt år 1900?

Sted: En opplevelsesdag på Eidsvoll Bygdetun
Tema: Kulturarv.
Husk å ta med mat og drikke og pølser til grilling.
Elever og lærere blir møtt ved bussene da de ankommer
Bygdetunet 5 minutter før oppstart, og følges til de ulike
stasjonene.
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Etter at elevene har fått på seg enkle kostymer, deles de i grupper. Alle elevene
får komme innom alle stasjonene.

På husmannsplassen møter elevene husmannen og kona som forteller hva en
husmannsplass er og om livet på den lille gården. Elevene får være med å gjøre
oppgaver som det var vanlig at barn gjorde rundt år 1900. Det kunne være å
bære vann, bære ved, vaske poteter eller mate grisene.
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I bryggerhuset stekes det lefse på grua. Elevene spiser og hygger seg nede, mens
små grupper får gå opp på loftet og se på hvordan de rullet klær før i tida.

15

Grillene er tent og elevene griller medbrakte pølser i matpausa.

Det er viktig at de voksne som er med følger gruppene og hjelper til
der det trengs. De må også hjelpe til med grilling av pølser.

Kompetansemål i historie:
- Undersøke og drøfte hvordan mennesker og samfunn har forandret seg
gjennom tidene
- Kjenne igjen historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale
samlinger og minnesmerker.
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Transport:
Busstransporten ordnes av skolene selv. Faktura sendes til Eidsvoll
kommune og merkes med ref nr 50710.
Bussene må være på Bygdetunet senest 5 minutter før oppstart.
Oppstart og avreise fra Bygdetunet vil variere. Se tidsplan.
Ås skole går til Bygdetunet. Husk å beregne god tid.
Tidsplan høsten 2020.
Dag
31.august
01.sept.
03.sept
04.sept.
07.sept.
08.sept.
10.sept.
11.sept
14.sept.
15.sept.
17.sept.
18.sept.
21.sept.
22.sept.
24.sept

skole
Ås
Dal
Dal
Dal
Ås og
Steinerskolen
Råholt
Råholt
Råholt
Eidsvoll verk
Eidsvoll verk
Bønsmoen
Bønsmoen
Vilberg
Vilberg
Langset

antall elever
20
21
21
21
13 og
13
25
26
26
22
23
28
29
24
24
30

tid
09.15-13.15
09.00-12.45
09.00-12.45
09.00-12.45
09.15-13.15
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-12.30
09.00-12.30
09.00-13.00

Gi beskjed om matallergier og intoleranser direkte til Brit Bunæs,
noen dager i forvegen. brit.bunaes@gmail.com
Gi beskjed til koordinator i god tid dersom det er med elever med
spesielle behov.
Produksjonen er et samarbeid mellom Bygdetunets venner og Akershus
museum.
Ansvarlig: Brit Bunæs brit.bunaes@gmail.com

Dks ansvarlig:
Marit Hoel Robertsen

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no Tlf.: 48281748
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

3. trinn: Forfatterbesøk av Line Renslebråten
med produksjonen «Virkelighetens Monstre».
Tema: litteratur
Sted: på den enkelte skole
Varighet: 45 minutter
Maks publikumsantall: 65
Merknad:

Forfatteren kommer til skolen seinest
20 – 25 minutter før opplegget starter.
Fint hvis arena/rom er klargjort og at
alle ting som trengs til opplegget er
klart.

Om forfatteren:
Line Renslebråten er født i 1980 og har utgitt en rekke bøker
for barn om temaene natur, dyr, miljø- og naturvern. I tillegg
til å jobbe som forfatter er hun illustratør og kunst og håndverkslærer i
ungdomskolen.
Foto. Knut Petter Meen

Om opplegget:
Gjennom historien har mennesker skremt hverandre med fortellinger om
monstre. Man trenger ikke å lese eventyr for å finne disse. Elevene får høre
forfatteren fortelle om dyr som blant annet hoggormfisk, svart enke, pilgiftfrosk
og kongekobra. Men ikke glem at de stygge, ekle og farlige er like viktige for
naturen som de søte og ufarlige.
Forfatteren/illustratør viser frem illustrasjoner av dyrene
(og vi får se et par virkelige eksemplarer – riktig nok ikke levende).
Det vil også bli et lite tegnekurs med enkle måter å tegne ekle dyr på, og til slutt
tegner illustratøren noen fabeldyr på elevenes bestilling, ved å sette sammen
ulike dyr dem velger ut.
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Tidsplan januar 2021:
Langset skole
Steiner skolen

mandag 18.januar
mandag 18.januar

Kl. 09.00 – 09.45
Kl. 10.45 – 11.30

Råholt skole
Råholt skole

tirsdag 19. januar
tirsdag 19. januar

Kl. 08.45 – 09.30
Kl. 09.45 –10.30

Bønsmoen skole
Dal skole

onsdag 20.januar
onsdag 20.januar

Kl. 09.00 – 09.45
Kl. 10.30 - 11.15

Vilberg skole
Eidsvoll verk skole

torsdag 21.januar
torsdag 21 januar

Kl. 09.00 – 09.45
Kl. 10.30 – 11.15

Ås skole

fredag 22. januar

Kl. 10.15 – 11.00

Arena/rom:
Under besøket skal elevene tegne litt. Så et klasserom eller auditorium/mediatek
med mulighet for flere å sitte ved pulter/bord kan være kjekt. Ellers trenger
forfatteren Flipover til å tegne på, tegneark og blyanter til elevene samt tilgang
til pc & projektor m/lyd (forfatteren tar med egen Mac book og minnepinne med
PowerPoint presentasjon). Overgang (HDMI/VGA) for Apple produkter kan
være greit å ha for hånd. Forfatteren ønsker mikrofon dersom rommet er stort
eller er en sal.

Kompetansemål etter 4. års trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre
tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk,
og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og
andre kreative uttrykk
 samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
 beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på
kreative måter

Ansvarlig:
Barne- og ungdomsbibliotekar Nina C.Gundersen
v/Eidsvoll bibliotek
Epost: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no

Tlf. 66 10 72 23
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

4.trinn: Herskap og tjenere.
Tema: kulturarv og bærekraftig utvikling
Sted: Eidsvollsbygningen
Varighet: 2,5 time med matpause. Ta med mat og drikke.
Oppmøte 10 minutter før start, i publikussenteret Wergelands
hus.
Den enkelte skole bestiller buss. Husk ref nr 50710

Fru Hedvig Anker ønsker velkommen til Eidsvollsbygningen.
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Forberedelser:
Det er kaldt i Eidsvollsbygningen. Barna kan ikke ha bare bein eller armer.
- Alle må ta med seg et forkle
- Jentene må prøve å skaffe seg et sjal og kanskje en kjole
- Guttene må prøve å skaffe ei dressjakke
Hvis dere ønsker å forberede dere på besøket, anbefaler vi å snakke om hvordan
det var å leve i Norge for 200 år siden. På den tiden var det stor forskjell på
fattig og rik. Se også nettsidene eidsvoll1814.no for aktuelt stoff.
Bli med på ei tidsreise tilbake til 1818
Visste du at det står en usynlig tidsmaskin på tunet foran Eidsvollsbygningen?
Vi skrur tida tilbake til 1818 og besøker familien Anker og deres tjenerskap rett
før de får besøk av en prominent gjest, selveste Carl Johan. Hvordan levde man
for 200 år siden? Kan vi lære noe av måten de levde på da?
Del 1
I Eidsvollsbygningen vil dere få møte fru Hedvig Anker som viser fram sitt
herskapelige hjem. Elevene er hennes gjester og blir behandlet deretter.
Dannelsesidealene var annerledes for 200 år siden, men noe dannelse trenger vi
fremdeles. Fru Anker lærer elevene litt fransk, de får gå i polonese og de lærer
seg å bukke og neie.
Del 2
I hovedbygningen på Eidsvoll jernverk var det en stor tjenerstab. Elevene vil få
treffe tre av husets ansatte: kokka Pernille, Peer tjener og Anne tjenestejente.
Gjennom aktiv deltakelse vil elevene få oppleve hvordan det var å være tjener i
Eidsvollsbygningen for 200 år siden. På den tida kom maten fra egen gård,
fisken fra elva og matsvinn fantes ikke! Elevene får være med i tjenernes
daglige arbeid, som å lage mat, rydde og tørke støv. På menyen står vassgraut,
kanskje elevene får smake?

For mer kunnskap se: eidsvoll1814.no
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Kompetansemål
- Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er
frå, og samenlikne med korleis vi lever i dag (kompetansemål
samfunnsfag)
- utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling (tverrfaglig
tema bærekraftig utvikling)

Det er hektisk aktivitet i kjelleren når tjenerskapet får høre om kronprinsbesøket
og elevene får hjelpe til med forberedelsene.
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Tidsplan høsten 2020.
Dag
6.oktober
8.oktober
9.oktober
13.oktober
15.oktober
16.oktober
20.oktober
22.oktober
23.oktober
27.oktober
29.oktober

Skole
Dal
Dal
Ås
Vilberg
Vilberg
Bønsmoen
Langset og
Steinerskolen
Feiring
Eidsvoll Verk
Råholt
Råholt

Elevtall
25
25
38
31
31
40
19
13
22
29
22
21

Tid
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30

Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen
eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no

Tlf.: 66107203/48281748
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

4.trinn:Galleribesøk
Møte med tre store billedkunstnere.
Arne Ekeland - Håkon Bleken - Sverre Bjertnæs
Tema:
Visuell kunst
Sted:
Galleri Festiviteten på Eidsvoll verk
Varighet: 2 og en halv time
Annet: Elevene må deles i to grupper før de kommer
Elever som sykler får 30 minutter ekstra til matpause. Ta
med mat og drikke.

Arne Ekeland:Frihetens søstre.

24

ARNE EKELAND
FØDT:
14. august 1908, Bøn ved Eidsvoll
DØD: 28. februar 1994
Arne Ekeland er en norsk maler. Han var elev av Axel Revold på
Kunstakademiet i 1928. Hans inntrykk av kubismen gjennom Braque og Picasso
ble styrket ved et Paris-opphold i 1931.
Ekelands sosiale bakgrunn er et bonde- og proletarmiljø. Dette har spilt en
avgjørende rolle for hans utvikling. Faren var sagbruksarbeider og sosialistisk
agitator, som ofte fikk sparken pga. forsøk på å danne fagforeninger på
arbeidsplassene. Ekeland kom derfor til å flytte mye rundt som guttunge. Det
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geografisk faste punkt i hans tilværelse har imidlertid vært Bøn. Med sin
blanding av fabrikkstrøk og bondeland danner Bøn bakgrunnen i mange av
Ekelands malerier.
I 1964 brant Ekelands atelier og ca. 300 malerier og skisser og ca. 1000
tegninger skal ha gått tapt. Om sommeren bodde Ekeland i Jeppedalen der han
malte en serie egenartede akrylbilder. Motivene veksler mellom groteske figurer
og rene landskaper. Fargene er nærmest grelle.
I et intervju sier Ekeland: "Kunsten skal ikke være på "grasrota", fordi kunst
nettopp er noe som bærer oss ut av det trivielle, opp fra hverdagen."

Håkon Bleken (født 1929)

Håkon Bleken er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim, Statens Kunstakademi
i Oslo og Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo. Han er en av Norges
fremste samtidskunstnere, representert i sentrale gallerier og museer, med
omfattende utsmykningsoppgaver.
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Den samfunnsengasjerte 91-åringen er en av landets mest anerkjente
billedkunstnere, og han er fortatt produktiv.
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Sverre Bjertnæs (født 1976)

Sverre Andreas Koren Bjertnæs (født 5. april 1976 i Trondheim) er en norsk
maler og grafiker. Han deltok i sin første utstilling som 15-åring i forbindelse
med Nerdrumskolens gruppeutstilling hos Blomqvist i Oslo. Sin første
separatutstilling hadde han i Bjarne Melgaards galleri Norsk Anarkistisk
Fraksjon i 2000. Karakteristiske arbeider fra hans tidlige periode (1997-2004) er
store, nøkternt saklige portretter av ungdom, blant annet samboeren Unni
Askelands barn. Fra og med utstillingen «Incognito» (2004) forlot han
«tenåringsuskylden som preget de tidlige bildene» og gikk over i en mørkere
motivverden hvor et tema var rus, og andre virkemidler var «bruk av blacklight
og interiørskildringer av offentlige toaletter».
Han var som ung tenåring i Trondheim elev hos Tore Bjørn Skjølsvik (1989–
93), senere ett år hos Odd Nerdrum (1993–94) før han gikk på Statens
kunstakademi 1995-99 og to år på ArtEZ hogeschool voor de kunsten i
Enschede, Nederland.
Han fikk Blix-stipendet i 1999, Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere i 2005
og i 2008 ble han tildelt det første stipendet fra den nyopprettede Håkon Blekenstiftelsen.
Han ble i 2019 tildelt 10-års «Stipend for etablerte kunstnere» av Norsk
kulturråd.
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Kompetansemål etter 4.årstrinn.
Kunst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne




bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder
og skulpturer
samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og
benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid
samtale om sin opplevelse av samtidskunst
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Tidsplan våren 2021.
Dag
skole
7.juni
Langset

antall elever
19

tid
08.30-11.00

22
13
31

11.15-13.45

8.juni

Feiring og
Steinerskolen
Vilberg gruppe 1

9.juni
10.juni
11.juni

Vilberg gruppe 2
Eidsvoll Verk
Ås
Dal

31
29
38
50

11.10-13.40
08.50-11.50
9.30-12.30
10.00-13.00

14.juni
15.juni

Råholt
Bønsmoen

43
40

9.00-12.00
9.00-12.00

8.35-11.05

Elevene fra Langset, Feiring, Steiner og Vilberg busser.
De andre skolene sykler, derfor er det lagt inn matpause på 30 minutter

De skolene som skal ha elevtransport bestiller selv buss. Faktura til Eidsvoll
kommune. Husk ref nr 50710.

Produksjonen er i samarbeid med Galleri Festiviteten ved Jorunn
Mathiesen.
jorunn.mathiesen@mev.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no

Tlf.: 66107203/48281748
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

5.trinn: skolekino
Det vil bli vist film for alle elevene på 5.trinn
Det er ikke bestemt hvilken film som vises, men ett forslag
er «Flukten over grensen».
Tid er mars måned.
Mer info kommer etter skolestart.
Sted: Panorama kino. Fremmøte 10 minutter før start.
Den enkelte skole bestiller buss. Faktura sendes til Eidsvoll
kommune ned ref nr 50710.

Plan for første pulje kl.09.00.
Skole
Langset
Ås
Eidsvoll verk
Vilberg
Steinerskolen 4. og 5.trinn

Antall elever
19
48
32
44
13

Plan for andre pulje kl.11.15.
Skole
Feiring 5.-6.-7.
Bønsmoen
Dal
Råholt

Antall elever
42
41
75
67

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 66107203/48281748
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

5.trinn Smaragdgruvene.
Sted: Byrud gård ved Minnesund.
Tema: Bergarter og mineraler
HUSK: elevene bør ha med noe å grave med, spade eller skje. Det er også
fint å ha med en liten eske til å samle steinene i og en sekk til store steiner.
Husk mat og drikke.
Alle må ha med langstøvler. Er det regn, må alle ha regntøy.
En ekstra genser kan også være lurt å ha med.
ANNET: På stabburet er det utsalg av mineraler, is og brus. Pris fra 30 kr og
oppover. Det må avtales på forhånd om elevene får lov til å ha med penger og
hvor mye. Gi beskjed til koordinator i god tid dersom det er med
rullestolbrukere.
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Kompetansemål naturfag:
-beskrive hvordan noen mineraler og
bergarter har blitt dannet, og
undersøke noen typer som finnes i
nærområdet

Dette er en spennende tur til Byrud
gård som ligger ved Mjøsa. Der finner
vi verdens mest sjeldne edelsten,
smaragden. Elevene lærer om
bergarter og mineraler.
På stabburet på tunet er det utstilling
av mineraler og bergarter fra
gruveområdet, mens gruvene ligger ca
1 km fra gårdstunet.
Guidene tar elevene med inn i gruvene i grupper på 10-20 elever. Der må
elevene ha på hjelm som deles ut av guidene. Guidene forteller om gruvas
historie, om geologien og hjelper til med å lete etter smaragder og andre
mineraler ute på tippene ved Mjøsa. De viktigste mineralene de finner er kvarts,
muskovitt, feltspat, pyritt og fluoritt og elevene er med på å bestemme arten.

Dersom en skole ønsker å grille, må skolen selv ta med grillkull. De må også gi
beskjed til Anne Grete Røise i god tid slik at hun forbereder grillen. Elevene må
selv ha med grillpølser.

Grønne smaragder.
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Tidsplan våren 2021.
Dag
skole
19.mai
Steinerskolen
20.mai
Dal
21.mai
Dal
27.mai
Råholt
28.mai
Råholt
31.mai
Langset
01.juni
Bønsmoen
03.juni
Bønsmoen
04.juni
Eidsvoll Verk
07.juni
Ås
08.juni
Ås
10.juni
Vilberg
11.juni
Vilberg

elevtall
13
37
38
33
34
19
21
20
32
24
24
22
22

tid
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00
09.15-13.00

Den enkelte skole bestiller selv buss. Faktura merkes med 50710.

Prosjektet er utarbeidet av Anne Grete Røise, Byrud Gård.
post@smaragdgruvene.no
Tlf.: 63968611/91786468
DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203/48281748
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

6.trinn: «Slik virker det»
Med Christian G. Falch.
Tema: visuell kunst, design, mobilbruk
Sted: på den enkelte skole
Tid: 60 minutter
Utøver kommer en time før oppstart.
Christian Falch trenger et klasserom som kan rigges en time før oppstart.
Der det er satt opp to grupper, deles elevene i grupper før oppstart.
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Om opplegget:
>> I korthet tar produksjonen "Slik virker det" i bruk enkle
visualiseringsteknikker og tankegang fra fagfelt som tjenestedesign og
billedkunst til å fortelle om noe de aller fleste har et nært forhold til – sin egen
mobiltelefonbruk.
>>
>> I en dialog med elevene lager vi en visuell fremstilling av klassens
mobilbruk og i tillegg vil hver enkelt elev få mulighet til å visualisere sin egen
mobilbruk på papir.
>>
>> Formålet med prosjektet er å øke bevisstheten rundt mobilbruk, uten å bruke
"pekefingeren".
>> Det å forstå hvordan et redskap virker, åpner for at en selv kan bruke
redskapet til å skape noe nytt.
>>
> Hele poenget med dette opplegget er at man ikke bruker mobiltelefoner i det
hele tatt.
> Det dreier seg om, via samtale, å bli bevisst sin egen mobilbruk og visualisere
den. Detter er noe jeg gjør via en digital presentasjon og hver enkelt elev får
mulighet til å gjøre på papir.

Kompetansemål:
Kunst og håndverk skal være et skapende og praktisk kulturfag. Faget skal
forberede elevene på et hverdags- og arbeidsliv som stiller krav til både
praktiske ferdigheter, kompetanse i kreative prosesser og evne til å ta
miljøbevisste valg. Dette vil også være viktig for dem i forbindelse med deres
medvirkning i kultur- og samfunnsutvikling.
Bærekraftig utvikling som tema er gjennomgående med bruk av naturmaterialer,
arbeid med resirkulering og gjenbruk og holdbarhet på ulike trinn. Den faglige
profilen tilrettelegger for at elevene skal utvikle evne og mot til å stille spørsmål
ved utfordringer i egen samtid og visualisere alternativer gjennom kunst- og
designprosesser.
Nytt og mer oppdatert innhold i faget omfatter programmering og koblingen til
ny teknologi. Det digitale er sentralt og knyttes som før både til prosessen og til
sluttprodukter. Sammen med en tydeliggjøring av kunst og designprosesser kan
dette gi rom for kreativitet, praktisk problemløsning og innovasjon.
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Tidsplan høsten 2020.
Dato
skole
7.september 2020 Dal skole
To grupper
8.sept
Råholt skole
To grupper
9.sept
Eidsvoll Verk skole
10.sept
Bønsmoen skole
To grupper
11.sept
Ås skole
To grupper
14.sept
Vilberg skole
To grupper
15.sept
Langset skole
15.sept
Feiring skole 5.7.trinn
16.sept
Steinerskolen 6.
og 7.trinn

antall elever
71

34
39

klokkeslett
10.00
11.30
10.00
11.30
10.00
10.00
11.30
10.00
11.30
10.00
11.30
10.00
13.00

16

10.00

54
35
60
56
41

Ansvarlig for produksjonen: Christian G.Falch
cgfalch@cgf.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203/48281748

37

Eidsvolls kulturelle skolesekk

6.trinn: Animasjon
Tema: animasjonsverksted
Sted: på den enkelte skole
Varighet: en skoledag
Instruktør: Jan Rune Blom
Utøver kommer ca en time før aktiviteten begynner.
Utøver kontakter skolene før han kommer.
Han trenger bord og prosjektor med lyd. Les info til skolene.
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Jan Rune Blom, født 1970. Han har jobbet med animasjon siden 1994, med
noen år i andre bransjer.
Han har jobbet på flere animasjonsstudioer i Oslo, som Qvisten animation,
Caprino Filmcenter, Tegnefilmcompagniet, Norsk filminstitutt og har jobbet på
en lang rekke reklamefilmer og kortfilmer, samt noen spillefilmer;
Pitbullterje, Solan & Ludvig: Jul i Flåklypa, Solan & Ludvig: Herfra til
Flåklypa.
Han har i mange år også jobbet med animasjonsundervisning og workshop, i
hovedsak rettet mot barn og unge.
I tillegg har han jobbet for DKS Aust-Agder, DKS Oslo, DKS Sandnes,
Kortfilmfestivalen i Grimstad, Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Sørnorsk film,
Barnefilmfestivalen på Voss, Flekkefjord kulturskole, og mange flere. Har i
tillegg også hatt event for firma og kurs for barnehageansatte.
Blom var prosjektleder på Produksjonen Hans og Grete, som var et
samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskolen, barneskolene og kulturskolen i
Flekkefjord.

Grunnleggende ferdigheter i faget ( fra Kunnskapsløftet).
Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke
informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av
digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film
og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og
kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne
og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende
for bevisst kommunikasjon.
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Hva:
En skoleklasse får i løpet av en hel skoledag muligheten til å lage sine egne
animasjonsfilmer. Fra ideutvikling, lage sine egne figurer til ferdig film uten lyd.
Animasjon betyr å gi liv. Animasjonsfilm filmes bilde for bilde istedenfor vanlig
film som filmes med 25 bilder i sekundet. (live-action). Animasjon finnes nå
overalt. Denne workshopen gir deltagerne både et verktøy for å forstå mye av
det visuelle i dagens samfunn, og en mulighet til å lage sine egne filmer på en
enkel måte.
Det jobbes med stop-motion, som i praksis betyr plastelina animasjon og cut-out
med papir. Stop-motion gjør det enkelt å se prosessen bak, fra en tegning eller
en plastelina klump, til ferdig film.
Dagen begynner med en introduksjon til animasjon på ca 40 min, der det
vises litt filmklipp, og litt bakomfilm. Det vises også noen bakombilder fra
filmen "Jul i Flåklypa».
Elevene jobber i inntil 5 grupper, ut fra hvor stor klassen er. Inntil 2 grupper
jobber med cut-out, disse skal tegne, fargelegge og klippe ut figurer og
landskap, basert på egne ideer. Inntil' 3 grupper jobber med plastelinaanimasjon, disse elevene lager sine egne figurer, og kan bruke ferdige
landskapsplater. Den siste og lengste delen av workshopen er selve
animasjonen. Elevene får veiledning underveis mens de tar flytter på figurene
og tar bildene.
Det jobbes ikke med lyd i denne workshopen, jeg legger vanligvis på musikk i
etterkant, og publisere videoene på Youtube.

I løpet av en dag skal deltagerne få kjenskap til prinsippene ved å lage
animasjon, både fra en kort introduksjon i starten av workshopen, ved egne
arbeider og ved å se hva de andre i gruppene lager. Det er også en god øvelse i
å jobbe i gruppe for et felles resultat.

Utstyr:
Jan Rune Blom kan ta med inntil 5 animasjonsstasjoner. Hver stasjon består av i
pc, et Canon speilreflekskamera, stativ, animasjonskasser, kulisser etc. og
software. Han bruker Dragonframe som er samme software som brukes av de
fleste større animasjonsstudioer som jobber med stop-motion.
Til flat animasjon brukes animasjonskasser, her står kamera montert oppe, og man
jobber flatt. Han har to slike kasser.
Til 3D stasjonene har han med kulisse til bakke, himmel-bakgrunn, og diverse
kulisse-elementer. Her kan man jobbe med plastelina eller andre objekter.
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Han har med seg alt nødvendig utstyr til workshopen, det eneste han trenger på
stedet er bord og prosjektor med lyd.

Det ligger mange workshopfilmer på hans Youtubekanal:
www.youtube.com/janruneblom/videos

Info til skolen.
Det begynner med ca 40 minutter med videoklipp, da trenger han tilgang på
smartboard eller prosjektor med lyd, fortrinnsvis med HDMI inngang. Dette
trenger ikke være i samme rom som resten av workshopen, siden det kun
brukes de første 40 minuttene.
Et vanlig klasserom er som regel helt fint. Han bruker et stort bord, eller to
skolepulter til hver animasjonsstasjon. Når klassen/gruppen består av fra ca 20
elever og oppover, bruker han alle 5 stasjonene.
I tillegg trenger han et gruppebord til hver gruppe, altså opptil 5 bord, samme
mengde bord eller skolepulter som til animasjonsstasjonene.
Elevene jobber på gruppebordene med å lage figurene og bakgrunner (cut-out)
Når de er ferdig med figurer, starter de å filme på stasjonene.
Det må også være stoler nok til alle elevene. De kan gjerne bruke eget penal til
tegning.
Lærerne kan gjerne dele inn i grupper på forhånd. 5 grupper når de er flere
enn 20 elever.
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Tidsplan 2021.
Dato
skole
11.jan
Langset
12.jan
Dal
14.jan
Dal
15.jan
Dal
18jan
Eidsvoll Verk
19.jan
Eidsvoll Verk
20.jan
Steinerskolen 6. og 7.
21.jan
Råholt
22.jan
Råholt
25.jan
Råholt
26.jan
Bønsmoen
28.jan
Bønsmoen
29.jan
Bønsmoen
01.feb
Ås
02.feb
Ås
04.feb
Ås
05.feb
Vilberg
08.feb
Vilberg

antall elever
27
24
24
23
17
17
16
20
20
19
20
20
20
20
20
20
26
26

tid
08.00-13.30
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00

Produksjonen er laget av
Jan Rune Blom
jablom@online.no

Dks ansvarlig:
Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203 / 48281748
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

7.trinn: Kystkultur i innlandet!
Tema: Maritim historie og kultur, transport og kommunikasjon.
Sted: Mjøssamlingene på Minnesund
Varighet: Ca 2,5 time med lunsjpause. Ta med mat og drikke.
Oppmøte 10 minutter før start.
Skolene bestiller buss og sender faktura til Eidsvoll kommunen med
ref nr 50710.
Elevene må være delt inn i 5 grupper før de kommer til
Mjøssamlingene.
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Kompetansemål Historie
Historie dreier seg om undersøkelse og drøfting av hvordan mennesker og
samfunn har forandret seg gjennom tidene. Historie omfatter hvordan mennesker
skaper bilder av og former sin forståelse av fortiden. Utvikling av historisk
overblikk og innsikt og øving av ferdigheter for hverdagsliv og deltakelse i
samfunnet er sentrale elementer i hovedområdet.
Opplegget:
Deler av opplegget foregår ute, det er viktig å kle seg etter været. Hvis det er
elever som ikke skal/kan være med ut på en båt (den ligger ved en brygge og
legger ikke fra kai) er det viktig at vi får beskjed om det. Anlegget er ikke
universelt tilrettelagt, så i tilfelle av elever med funksjonsnedsettelser må vi også
vite dette, slik at vi kan lage et alternativ tilbud. Når det er lunsj møtes alle
dagens elever, og det er ikke nødvendigvis sitteplasser til alle ved utebordene.
Ta gjerne med et sitteunderlag. Ved dårlig vær får vi plassert elevene under tak
mens de spiser.
Presentasjon:
Mens flyene går rett over hodene på oss, bilene raser av sted på E6 og togene
passerer like ved, setter vi oss tilbake i tid og lærer om transport og
kommunikasjon slik det var før. Hvordan klarte man seg da og hvordan var det
mulig å drive handel?
Mjøsas sjøfartsmuseum på Minnesund er en helt unik attraksjon. Veteranbåtene
ligger fortøyd ved brygga når de ikke «seiler på Mjøsa». Det eldste av sjøhusene
på Minne-anlegget er fra 1801. På den gamle båtslippen ble fartøy bygget og
reparert og selveste dampskipet Skibladner ble bygget her på slippen i 1856.
Vi forteller fargerike historier fra den gang Mjøsa og elvene rundt var
hovedtransportvei for mennesker, varer og tømmer. Vi ønsker å gjøre barn i
Eidsvoll kjent med hvordan det var å komme seg fram lenge før 4-felts E6 kom
dundrende, og hvordan vi også i innlandet har hatt en egen kultur tilknyttet livet
på sjøen, selv i mangel av saltvann.
Mjøssamlingene er et levende museum, hvor mange frivillige jobber og mekker
på båtene nesten hver dag. Opplegget blir i samarbeid med dem, og vi ønsker
også å vise det praktiske arbeidet med å mekke båter og motorer.

Opplegget varer en halv skoledag, og vi kan ta imot ca 75 elever x 2 per dag.
Elevene forflytter seg til 5 poster rundt på anlegget, med 15 minutter på hver
post (inkl forflytning), og inntil 15 elever per gruppe.

Opplegget foregår ute. Det er viktig å kle seg godt.
44

Dagen legges opp slik:
Gruppe 1 til 5: ankomst kl 08.50 - 10 min før oppstart
Gruppe 1 starter på post 1 og fortsetter på post 2
Gruppe 2 starter på post 2 og fortsetter på post 3
Gruppe 3 starter på post 3 og fortsetter på post 4 osv

Gruppe 6 til 10:ankomst kl 10.35 - kommer til lunsj
Gruppe 6 starter på post 1 og fortsetter på post 2
Gruppe 7 starter på post 2 og fortsetter på post 3
Gruppe 8 starter på post 3 og fortsetter på post 4 osv

Elevene får være med å smi.
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Tidsplan uke 37, høsten 2020.
Dato
skole
7.sept
Eidsvoll Verk og Langset - pulje1

8.sept

Ås - pulje 2
Bønsmoen og Steinerskolen 6./7.
pulje 1

antall elever tid
35 + 24
09.00-11.20
47
42 + 16

10.35-13.05
09.00-11.20
10.35-13.05

10.sept

Dal - pulje 2
Råholt- pulje 1

59
57

Vilberg - pulje 2
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09.00-11.20
10.35.13.05

Elevene skal igjennom disse postene:
 Båtene og fløting
 Pakkhuset
 Stranda
 Slippen/Verkstedet
 Amundstua

Kontaktperson: Ingvild Hasle, formidlingsansvarlig i Mjøsmuseet A/S
ingvild.hasle@mjosmuseet.no Tlf.: 90 22 04 35

Dks ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no Tlf.: 66107203/48281748
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7.trinn: Vi lærer å danse Vals.
Tema: musikk/dans
Sted: på den enkelte skole.
Varighet: 60 minutter
Instruktør: Dansepedagog fra Eidsvoll ballettsenter.
Utøver kommer 15 min før oppstart.
Hver gruppe får 60 minutter til innføring i valsen. Skolen oppfordres til å
bruke dansen i gymtimer og musikktimer slik at elevene kan dansen til
skoleballet eller andre skolearrangement. En lærer følger gruppa hele tiden.
Det er viktig at lærerne har delt elevene inn i par på forhånd. Elevene må
også forberedes på at vals er en pardans.

Vals er en dans i 3-takt.
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Valsen ble først moderne i Wien rundt 1780-tallet og spredte seg til mange
andre land i årene etter. Nye varianter har blitt utviklet, inkludert en rekke typer
folkedans og ballsalsdanser.

Kompetansemål:



beherske noen norske danser og danser fra andre land
delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og
dans inngår
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Tidsplan høsten 2020.
Dag
skole
9.nov
Dal-gruppe 1
Dal-gruppe 2
Dal-gruppe 3

elevtall
19
19
19

tid
09.00-10.00
10.05-11.05
11.20-12.20

10.nov

Ås-gruppe 1
Ås-gruppe 2

24
24

09.00-10.00
10.05-11.05

12.nov

Bønsmoen gr 1
Bønsmoen gr 2

21
21

09.00-10.00
10.05-11.05

13.nov

Råholt-gruppe 1
Råholt-gruppe 2
Råholt-gruppe 3

20
20
18

09.00-10.00
10.05-11.05
11.20-12.20

16.nov

Eidsvoll Verk gr 1
Eidsvoll Verk gr 2

18
17

09.00-10.00
10.05-11.05

17.nov

Vilberg-gruppe 1
Vilberg-gruppe 2

24
22

09.00-10.00
10.05-11.05

19.nov

Langset

24

09.00-10.00

Steinerskolen 6.
og 7.trinn

16

11.00-12.00

Opplegget er utarbeidet av Mona Stubsveen Bråten og Marte Blikås
Sandhaug ved Eidsvoll ballettsenter.
post@eidsvollballettsenter.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203/48281748
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TEATER FOR 1. TIL 4. TRINN.

KNASEBRA.
Sted: på skolene
Varighet: 30 minutter
Behov: sceneplass på 5x4x3 og strømuttak 1 stk 16 A
Teateret kommer 90 minutter før forestillingen for å rigge. De
bruker 60 minutter på å rydde.
Husk å slå av skoleklokka

Foto: Arturo Tovar

POFF produksjoner presenterer KNASEBRA!
I denne forestillingen møter du tvillingene Pipp og Sprett som elsker å leke
sammen. De deler superhemmelige hemmeligheter og fanger romvesener med
giftslim. Så en dag begynner de på skolen og Pipp er best i alt. BEST!
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KNASEBRA balanserer mellom det helsprøe morsomme og det såre, med
tematikken identitet og prestasjon. Forestillingen ønsker å vise at du er så mye
mer enn det du presterer! Du er KNASEBRA selv om du er rompe i det meste!
Forestillingen spilles av to skuespillere som ved hjelp av tegneseriemime og
maskespill spiller alle karakterene og skaper de ulike scenerommene.
Anbefalt målgruppe: 1-4. klasse
Tidsplan uke 38 og 39 høsten 2020.
Dato
skole
14.sept
Vilberg skole
15.sept
Langset skole
15.sept
Feiring skole
17.sept
Ås skole
18.sept
Dal skole
21.sept
Råholt skole
22.sept
Bønsmoen skole
24.sept
Eidsvoll Verk skole og
Steinerskolen

elevtall
202 elever
90 elever
46 elever
147 elever
226 elever
219 elever
170 elever
133 elever
40 elever

tid
10.30 og 11.30
09.30
13.30
10.30 og 11.30
10.30 og 11.30
10.30 og 11.30
10.30 og 11.30
10.30 og 11.30
Kommer til 10.30

Steinerskolen bestiller buss og kommer til Eidsvoll Verk skole på
1.forestilling.
Faktura til Eidsvoll kommune. Husk ref nr 50710.

Produsert av POFF produksjoner
post@poffproduksjoner.net
Kontaktperson: Åsa Hillingseter Løyning tlf.: 48259373

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 48281748/66107203
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Teater for 5. til 7.trinn.

Mestertyven
med Turnèkompaniet.
Tema: scenekunst
Sted: på den enkelte skole. Steinerskolen kommer til Eidsvoll Verk
skole.
Varighet: 45 minutter
Teateret kommer 60 minutter før forestillingen begynner og trenger
45 minutter til å rydde etter forestillingen.
Behov: de trenger blending og el-uttak. Elevene sitter i amfi bygget
opp av matter, krakker og stoler.
De ber om bærehjelp fra 4 elever etter 1.forestilling og 4 elever før
og etter 2.forestilling.
Husk å slå av skoleklokka
Turnékompaniet har i sin 30- årig historie spilt utallige forestillinger i DKS,
Fokus har alltid vært på den gode historien, levert på en umiskjennelig røff og
burlesk måte.

Forestillingen «Mestertyven» tar utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes versjon av
vandre-eventyret om gutten som ønsket å bli MESTERTYV. Kongen i landet
har fått nyss om dette noe spesielle yrkesvalget og tar affære: Gutten må bevise
at han virkelig er en MESTER I TYVERI - og lure kongen selv. Ellers vil han
miste hodet! Det blir både fartsfylt og spennende men under overflaten lurer det
en alvorlig undertone; det er muligheten til å diskutere NÅR det er riktig å gå
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mot samfunnsnormene - og når ikke. Gutten gir igjen det han stjeler fra den
fattige bonden, men å lure kongen blir en æressak. Prinsipielt er vi nok veldig
for å tillate det å være umoralsk - bare å glede seg over den spenstige og
fantasifulle vellykkede førstegangsforbryteren som utfordrer "makta" Det kan
likevel være interessant å gå inn i en diskusjon om normer, etter forestillingen,
uten at det skal heves en for tykk pekefinger i et rampete og underholdende
eventyr.

På scenen:
Anders og Peter Kippersund, Hillevi S. Larsson og Eivind Strømstad.
Musik: Eivind Strømstad
Kostymer: Inga Live Kippersund
Produsent/Regikonsulent: Jonas Kippersund
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Tidsplan høsten 2020.
Dag
skole
22.oktober Langset skole

tid
09.00

antall elever hvor
71
Amfi på skolen

Feiring skole
23.oktober Ås skole

13.00
09.00

42
152

Gymsal på skolen
Gymsal på skolen

Vilberg skole
27.oktober Eidsvoll Verk og
Steinerskolen 4.-7.

12.15
09.00

142
101
29

Gymsal på skolen
Gymsal på Eidsvoll
Verk skole

Bønsmoen skole
28.oktober Dal skole 1.gruppe

12.15
09.00

143
101

Gymsal på skole
Gymsalen på skolen

Dal skole 2.gruppe
29.oktober Råholt skole 1.gr.

10.15
09.00

102
93

Gymsalen på skolen

10.15

90

Råholt skole 2.gr.

Steinerskolen bestiller buss. Faktura til Eidsvoll kommune. Husk ref nr
50710.

Produksjonen er laget av Turnèkompaniet
Kontaktpersoner:
jonaskippersund@hotmail.com
Tlf.: 482 69 807
anders@kippersund.no
Tlf.: 415 14 838
Dks ansvarlig:
Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203/48281748
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Konsert for elever på 1. til 7.trinn.

Bach goes Hip Hop
Tema:
Musikk
Sted:
Panorama/ på den enkelte skole. Se plan.
Varighet: 40 minutter. Fremmøte 10 min før oppstart.
Forberedelser: Lære elevene litt om J. S. Bach og om HipHop.
Lytte til musikk av J.S.Bach og lære om celloen og
andre strykeinstrumenter. Hvordan var musikken i
Barokken i forhold til i dag?
Elevene øver inn sangen Eg ve te Bergen av Knutsen/Ludviksen.

Utøverne kommer 60 minutter før oppstart og trenger 2-4 elevverter som kan
hjelpe til med å rigge.
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Om opplegget
Dette er en forestilling med klassisk musikk kombinert med
HipHop/breakdance og mye interaktivitet med publikum. Bach goes HipHop er
ikke en forestilling bare for elevene, men med elevene.
Der konserten spilles i en gymsal, sitter publikum gjerne på matter, benker og
stoler i en vifteform.
Et belyst bakteppe og en cello hvilende på en pianokrakk møter elevene i det de
kommer inn. Når alle har satt seg, ønsker en lærer velkommen til konsert og
presenterer utøverne. Elevverter kan også få den oppgaven.

Endelig skal Werner få fremføre musikk skrevet av sin favorittkomponist,
Johann Sebastian Bach. Musikken er komponert spesielt for Werner sitt elskede
instrument, celloen! I salen sitter et lydhørt publikum! Alt ligger til rette for en
flott klassisk konsert. Hadde det ikke vært for David og Ole Petter. De har hodet
fylt av heeelt andre ting….
En sofistikert mann ikledd kjole og hvitt og flosshatt kommer inn. Han bukker
høflig, setter seg ned og begynner å spille Bach. Etter noen minutter, mot slutten
av stykket, kommer 2 "elever" inn i salen og avbryter konserten (Ole & David).
De har med ball og skal ha gym! Werner snakker høflig til dem, og ber dem
sette seg, men guttene er fast bestemt på å ha gym. Werner tar da kontrollen og
styrer dem ved hjelp av musikken fra celloen sin - guttene danser, uten kontroll
over egen kropp, til de er forsvunnet bak teppet. Endelig kan Werner fortsette
konserten sin, uforstyrret. Han spiller neste stykke, Svanen. Guttene, lekne og
nysgjerrige som de er, kommer etter hvert fram igjen og begynner å integrere
seg selv i konserten ved å gjøre bevegelser til musikken fra celloen. Etter hvert
begynner guttene å vise fram HipHop med breakdance og beatbox for Werner
og publikum. Etter en aldri så liten utblåsning gir Werner opp og skjønner at det
ikke nytter å bli kvitt guttene. Nå begynner alle tre å samarbeide og lager
musikk og dans i en blanding av klassisk musikk og HipHop. Publikum blir også
inkludert ganske mye i forestillingen. De får være med å lage lyder som blir spilt
inn live på en loop-station, og som ender opp med å bli rytmen i sangen ”I like
to move it”. Videre blir elevene med å synge på sangen og lærer
dansebevegelser på stedet som de danser i setene imens vi synger. På
sluttnummeret blir noen elever tatt fram og danser breakdance i lag med Ole og
David. Helt avslutningsvis oppfordres alle til å reise seg og være med å danse til
det egenkomponerte stykket ”Bach Goes HipHop” – (en fusjon mellom cello,
perkusjon og beatbox). Her nåes klimakset: alle danser, musikken fenger og
stemningen er på topp.
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Kompetansemål
Fagets relevans og sentrale verdier.
Musikk er et sentralt fag for skaperkraft, kulturforståelse og identitetsutvikling.
Gjennom faget får elevene grunnlag til å delta i musikk i et livslangt perspektiv.
I faget musikk utvikler elevene kompetanse i spill, sang og dans, i å lage musikk
og i å forme og forstå et mangfold av uttrykk. Faget skal bidra til at elevene
forstår hvordan musikk både springer ut av kulturer, skaper kultur og bidrar til
samfunnsendringer, og elevene skal få erfare at musikk kan bidra til livskvalitet.
Faget musikk skal forberede elevene på deltakelse i et samfunns- og arbeidsliv
som har behov for praktiske og estetiske ferdigheter, kreativitet og sosial
samhandling.
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Gjennom
faget musikk skal elevene utvikle sine estetiske, kreative og skapende evner og
få mulighet til å uttrykke seg. Faget skal legge til rette for musikkglede og
mestringsfølelse, og elevene skal få erfare at egen stemme betyr noe i
fellesskapet. I musikk skal elevene møte et mangfold av kunstneriske og
kulturelle uttrykk som åpner dører til større fellesskap. Møter med levende
musikk er en naturlig del av dette.
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Tidsplan 2021:
Dato

skole

tid

antall elever

hvor

8.feb

Bønsmoen

09.00

240

Panorama

8.feb

Bønsmoen
Feiring
Steinerskolen

10.15

110
88
60

Panorama

9.feb

Eidsvoll Verk
Ås

09.00

230
40

Panorama

9.feb

Ås

10.15

270

Panorama

10.feb

Langset
Vilberg

09.00

170
90

Panorama

10.feb

Vilberg

10.15

260

Panorama

11.feb

Dal

09.00

215

På skolen

11.feb

Dal

10.15

215

På skolen

12.feb

Råholt

09.00

190

På skolen

12.feb

Råholt

10.15

190

På skolen

Skolene bestiller buss. Faktura til Eidsvoll kommune med ref nr
50710.
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Link til sangen Eg ve te Bergen.
https://www.youtube.com/watch?v=rVfjFCBjxbc

Tekst til sangen Eg ve te Bergen.
Knutsen Og Ludvigsen
Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme.
Der har eg det så fisken i vannet:
Vått og kaldt, og breiflabb overalt.
Å leve går an
uten Brann
og uten bauekorps og vannkopper på Haukeland.
Eg e glad i godt ver
og torre kler,
men likevel så sønger eg så ofte så eg kan:
Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme..
Der har eg det så fisken i vannet:
Vått og kaldt, og breiflabb overalt.
Det fins mykje å se,
det e'kje det.
Og ikkje savner eg vel fisketorv og Laksevåg,
og Laksevågfergen og,
nei mitt problem,
eg ve hem,
e at eg savner nokken eg
så eg kan prate i munnen på,
så det ikkje går håll i hovvet på,
for de prater like mykkje de og.
Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme.
Der har eg det så fisken i vannet:
Vått og kaldt, og breiflabb overalt.
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Navn på utøverne:
Werner Bryn - cello
David Bryn - dans, beatboxing, trommer og sang
Ole Petter Knarvik – dans

Kontaktperson: olepetterknarvik@hotmail.com
Tlf.: 996 25 484
Produsert av:
Hordaland fylkeskommune og Rikskonsertene
v/Wenche Gausdal wenche.gausdal@hfk.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 48281748/66107203
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8.trinn: Demokratiske superhelter.
Tema: Kulturarv, demokrati og medborgerskap.
Sted: Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret i Wergelands hus.
Varighet: 2,5 time med matpause.
Ta med mat og drikke. Det er også mulighet for å kjøpe mat i
kafeen.
Oppmøte i publikumssenteret Wergelands hus ,10 minutter før
start.
Skolene bestiller buss og sender faktura til Eidsvoll kommune. Ref
nr 50710
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Kompetansemål i samfunnsfag:
 Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i
samfunnet og samstundes ha vore påverka av geografiske forhold og
historisk kontekst
 Gjere greie for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og
notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader
kunne ha hindra konfliktane
 Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis
desse grunngir standpunkta sine
 Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i
dag og reflektere over sentrale utfordringar
Hva er en demokratisk superhelt?
Norge er et av verdens mest demokratiske land. En av forutsetningene for å
skape et godt demokrati er at man bryr seg om det samfunnet man lever i. Det er
mange måter å engasjere seg på. I dette opplegget skal vi snakke om
sammenhengen mellom demokrati, ytringsfrihet og stemmerett. Vi ønsker at
elevene skal reflektere over hvordan man kan bli en aktiv medborger (eller en
demokratisk superhelt som vi kaller det), slik at de kan være med å videreutvikle
demokratiet i Norge.
Del 1. Demokratiske superhelter i gamle dager
Elevene blir tatt med til rommet der demokratiet startet, der folket i Norge ble
medborgere med stemmerett - Rikssalen. Vi vil sammen lage ei tidslinje fra
1814 og frem til vår tid. Hovedtema her er stemmerett. Hvordan forandret menn,
bønder, kvinner, barnehageforkjempere og studenter Norge? Gjennom
deltakelse og enkelt rollespill vil elevene bli kjent med demokratiske superhelter
i ulike tidsperioder i historien.
Del 2. Demokratiske superhelter i dag
Demokratiet kan ikke tas for gitt, det må hele tiden utvikles og vedlikeholdes.
Hvilke saker må vi kjempe for i dag? Elevene vil her jobbe i grupper, der de skal
sette seg inn i et samfunnsaktuelt tema. De skal deretter lage en veggavis, der de
presenterer en demokratisk superhelt som jobber for saken de har fått utdelt.

For mer kunnskap se: eidsvoll1814.no
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Tidsplan våren 2021.
Dag

skole

elevtall

klokkeslett

05.feb

RUSK

2 klasser, ca 44 elever

10.00-12.30

09.feb

RUSK

2 klasser, ca 44elever

10.00-12.30

10.feb

RUSK

2 klasser, ca 44elever

10.00-12.30

11.feb

RUSK

2 klasser, ca 44elever

10.00-12.30

12.feb

VUSK

2 klasse, ca 44 elever

10.00 -12.30

16.feb

VUSK

2 klasser, ca 44 elever

10.00-12.30

17.feb

VUSK

2 klasser, ca 44 elever

10.00-12.30

18.feb

Steiner

8. og 9.trinn 17 elever

10.00 -12.30

Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen
eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203/48281748

63

Eidsvolls kulturelle skolesekk

8.trinn – ”Gøy å lese!”
Litteraturformidling
v/ barne- og ungdomsbibliotekaren

Tema: litteratur
Sted: på den enkelte skole
Varighet: ca 30 minutter

Merknad:

Bibliotekaren kommer til skolen
seinest 15 minutter før opplegget
starter. Det er også fint hvis
læreren starter pc/smartboard før
opplegget starter og alt er i orden
før oppstart. En litteraturliste
med oversikt over hvilke bøker
som blir presentert av
bibliotekaren blir sendt til skolen
i etterkant av besøket.
NB! Læreren må være tilstede
under hele opplegget!

Om opplegget:
Med opplegget «Gøy å lese» gir bibliotekaren en smakebit på bøker som gir
gode leseopplevelser. Enten det er nyheter eller litt eldre bøker. Formålet er å
inspirere barn som har sluttet å lese bøker til å begynne å lese igjen – og å tipse
de som leser om ny og aktuell litteratur. Det finnes en bok for alle, det gjelder
bare å vite hvor man finner den og det kan bibliotekaren hjelpe til med!
Her legges det først og fremst vekt på å formidle spennende, triste, skumle og
stille bøker, lette og vanskelige øker. Altså noe for en hver smak og lesenivå!
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Tid våren 2021:
Vilberg ungdomsskole

mandag 15.mars

kl. 08.15 – 09.00
kl. 09.10 – 09.55

Vilberg ungdomsskole

tirsdag 16.mars

kl. 10.05 –10.50
kl. 11.25 – 12.10

Vilberg ungdomsskole

torsdag 18.mars

kl. 09.10 – 09.55
kl. 10.05 –10.50

Råholt ungdomsskole

fredag 19.mars

kl. 09.00 –10.00
kl. 10.10 –11.10

Råholt ungdomsskole

tirsdag 23.mars

kl. 09.00 –10.00
kl. 10.10 –11.10

Råholt ungdomsskole

fredag 26.mars

kl. 09.00 - 10.00
kl. 10.10 – 11.10

Råholt ungdomsskole

mandag 29.mars

kl. 09.00 –10.00
kl. 10.10 –11.10

Steiner skolen

mandag 12.april

kl. 08.45 – 10.15

Arena/rom:
Bibliotekaren trenger tilgang på rom som har smartboard/ evt. mulighet til å
bruke både pc og projektor. Gi beskjed i god tid dersom bibliotekaren må ha
med egen bærbar pc.
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Kompetansemål etter 7.års trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og
sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om
formål, form og innhold
 lesestrategier tilpasset formålet med lesingen
 leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og
framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
 beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og
skriftlige sjangre og for ulike formål

Ansvarlig:

Barne- og ungdomsbibliotekar
Nina Christine Gundersen
v/Eidsvoll bibliotek
tlf.: 66 10 72 23
Mail:: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
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9.trinn: Fra slagmark til demokrati
Tema: historie og demokrati
Sted: fremmøte ved kapellet ved Eidsvoll kirke 10 min før oppstart
Varighet: 90 minutter på hver stasjon. Matpause på 30 minutter.
Oppstart kl 09.30
Avsluttes kl. 13.00
Ta med mat og drikke.

Elevene samlet ved tingsteinen på Tingvoll, utenfor Eidsvoll kirke.
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Eidsivatinget 1022.

Fra slagmark til demokrati»
Identitet og tilhørighet - kulturarv, menneskesyn, verdier og rettskultur.
I et samfunn som mer og mer internasjonaliseres, og hvor samfunnet testes ut på
ulike måter, er det viktigere enn noensinne å verne om de grunnleggende
verdiene som har lagt grunnlaget for den friheten og det folkestyre vi kan glede
oss over hver dag. Demokrati er ingen selvfølge, og det er viktig at vi tidlig
lærer å forstå noe om de kreftene som utfordrer demokrati og medborgerskap.
Vår grunnlov fra 1814 som setter rammer for rettsstaten har forankring blant
annet i en 1000 års tingtradisjon hvor sedvanerett og folkestyre la grunnlaget for
identitet og tilhørighet.
Da Magnus Lagabøte samlet lovene til én landslov i 1274, ble Norge et av de
første landene som hadde én felles lov for hele landet. Denne loven ble populær
over hele Europa. Da Norge etter flere hundre år med dansk styre og danske
lover igjen skulle få sin egen grunnlov, sin egen identitet, var landslovene blant
de kildene som inspirerte Falsen og de andre grunnlovsmennene. Idéene om
folkestyre, om frihet, likhet og brorskap ble gjenopprettet, og kulturarven fra
Olav Haraldsson den Hellige og andre landsbyggere ble tatt opp igjen og
videreført i gjenoppbyggingen av det norske demokratiet.
Elevtilbudet Fra slagmark til demokrati bringer oss tilbake til Olav
Haraldssons dager. Eidsivatinget reetableres og blir igjen skueplassen for
utøvelse av den lovgivende makten, stedet hvor tvistesaker kommer opp til
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drøfting og doms. Elevene skal selv være med i rollespill under ledelse av kong
Olav etter de prinsippene man antar rådet på Tinget. Saker skal løses og dommer
avsies!
Elevene får også hilse på biskop Grimkjell som inviterer elevene til messe i
kirken og til å reflektere om endringer i verdier og menneskesyn ved overgangen
fra åsatru til kristendom.
De får videre lære om viktige historiske hendelser som har påvirket vår
rettsoppfatning, og delta i aktiviteter og diskusjoner.
Det blir servert et varmt måltid, «Vikingsuppe», halvveis i aktivitetene.
Forarbeid: Opplegget bygger på elevaktivitet og engasjement, og selv om det
ikke er påkrevet, er det en fordel å bli kjent på forhånd med de spennende
hendelsene som førte til at Olav ble enekonge i Norge. Dessuten etableringen av
Eidsivatinget, statskirken og andre institusjoner. Dessuten hendelsene rundt hans
død og kanonisering.
Vi inviterer til litt frivillig etterarbeid . For mer fordypning viser vi også til
elevhefter med varierte oppgaver tilpasset ungdomsskolen som skolen har fått.
Er det ønske om/behov for mer eller annet materiell, kan vi bistå med dette.

Hoelsevja ca 1838. Bortsett fra husene, så det slik ut i 1022.
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Kompetansemål:
Samfunns-fag

Historie

•

•

finne døme på hendingar som har vore
med på å forme dagens Noreg, og
diskutere korleis samfunnet kunne ha
vorte dersom desse hendingane hadde
utvikla seg annleis
drøfte ideal om menneskeverd,
diskriminering og utvikling av rasisme i
eit historisk og notidig perspektiv

Læreplanrelevans ift den NYE læreplanen, generell del som er implementert
fra 2017/18

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen,
opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og
kulturell innsikt og forankring.
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på
åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg
kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i
menneskerettane.
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den
nasjonale
kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den
einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg
tenkjemåte.
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Tidsplan høsten 2020.
Dato
skole
31.aug
VUSK
02.sept
RUSK
04.sept
RUSK
07.sept
VUSK
09.sept
RUSK
11.sept
RUSK
14.sept
VUSK
16.sept
RUSK og
Steinerskolen

antall elever
2 grupper, ca 50 elever
2 grupper, ca 42 elever
2 grupper, ca 42 elever
2 grupper, ca 50 elever
2 grupper, ca 42 elever
2 grupper, ca 42 elever
1 gruppe, ca 24 elever
1 gruppe, ca 21 elever
1 gruppe,17 elever fra
8. og 9.trinn

VUSK sykler. RUSK og Steinerskolen bestiller buss.
Faktura sendes til Eidsvoll kommunene. Husk ref nr 50710.
Elevene må kle seg godt. Det meste foregår ute.

Produksjonen er lager av jubileumskomiteen for Eidsivatinget 2022.
Ansvarlig: Rolf Thon og Arnhild Ingeborgrud
rolfthon@online.no
Tlf.:901 72 818
a.ingeborgrud@online.no
Tlf.:915 52 223

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
Tlf.: 66107203/48281748
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9. klasse: Forfatterbesøk
v/Sigbjørn Mostue
Tema: Litteratur
Sted: På den enkelte skole
Programlengde: ca 45. minutter
Foto: Tanya H. Wibye

Merknad:

Forfatteren kommer til skolen seinest 15 minutter før
opplegget starter. Fint hvis klasserom/auditorium er klart til
forfatteren kommer og at han får min.5 til opprigg/nedrigg
mellom hver økt.

Om forfatteren:
Sigbjørn Mostue er en forfatter som har skrevet til
sammen 15 bøker og har vunnet flere pris. Deriblant
Uprisen 2015 for romanen «I morgen er alt mørkt»
Forfatteren bor på Jessheim med samboer og to barn, er utdannet idéhistoriker,
og før han begynte som forfatter jobbet hans som redaktør. Besøk hans
hjemmeside for lese mer om bøkene (www.sigbjornmostue.no)

Om opplegget:
Forfatteren kommer til å snakke om de nyeste bøkene han har skrevet om. Blant
annet om boken «I morgen er alt mørk – Brages historie» som er kåret som årets
beste roman av ungdom rundt om i landet. Foruten å snakke om den nyeste
bokserien hans vil det også bli snakket om forfatterskapet, hvordan han jobber
som forfatter og ikke minst hvor han kom på idéen med dystopi-serien. Til slutt
vil han lese høyt fra bøkene og gi elevene en smakebit på den spennende
bokserien.
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Tid høsten 2020:
Vilberg ungdomsskole mandag 26.oktober kl. 10.05 -10.50 *
Vilberg ungdomsskole tirsdag 27.oktober kl. 10.05 -10.50
Råholt ungdomsskole
Råholt ungdomsskole

onsdag 28. oktober kl. 10.10 -11.00 *
torsdag 29. oktober kl. 10.10 -11 10

Steiner skolen

fredag

30.oktober kl. 10.45 -11. 00

* På både Råholt ungdomsskole og Vilberg ungdomsskole skal 9.trinn deles i to.
Hver skole får to dager med 1 økt hver dag, til å fordele trinnet.
Arena/rom:

Klasserom/auditorium. Forfatteren ønsker tilgang på
projektor/Smartboard. Har med egen Mac pc .
Mikrofon kan være greit å ha dersom det er stor
sal/auditorium

Maks publikumsantall: 100 per forestilling/økt. Læreren(-e) skal være til
stede.
Kompetansemål etter 10. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse
fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold,
sjangertrekk og virkemidler
 beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av
skjønnlitteratur og sakprosa
 utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative
måter
 lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
Ansvarlig: Eidsvoll bibliotek v/Barne- og ungdomsbibliotekar
Nina Christine Gundersen
Tlf.: 6610 7223
Mail: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommume.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk

10. trinn: Fikse den greia
skriveverksted med Widar Aspeli
Tema: litteratur
Sted: på den enkelte skole
Varighet: ½ dag (3 skoletimer) pr. gruppe/klasse.

Widar Aspeli er bosatt i Hamar og har skrevet barne-, ungdoms- og fagbøker. Se
også www.widaraspeli.no
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Om opplegget:
Forfatter Widar Aspeli vil besøke skolene, og gjennomfører sammen med
elevene et opplegg om ord, litteratur og skriving av korte tekster.
Har vi ordene til å formidle det vi faktisk kan?
Fikse den greia handler om å ”reparere” språket med nære ord og enkle midler.
Skriveverkstedet vil gi bidrag til ei verktøykasse for hverdagsspråket vi har. For
å få det til å virke igjen. Nøkkelen er å bruke kunnskapen vi allerede har: Det du
allerede kan er alt du trenger for å bli bedre!
Gjennom dialog, bruk av litteratur og eksempler fra hverdagen vil elevene
muntlig og skriftlig arbeide med ord.

Fikse den greia har som mål at alle skal oppdage verdien av egen kunnskap, gi
verktøy for å finne (igjen) ordene, slik at bruksverdien øker! Ikke for å skape
store fortellere, men for å oppdage at rett ord til rett tid kan være nøkkelen som
åpner en opplevelse, en situasjon, en relasjon. Som gjør det mulig å dele.
For vi må alle fortelle  Noe vi har opplevd – fint eller fælt
 Noe vi tenker på – godt eller ondt
 Noe vi vil dele med andre – som gjelder deg, en bekjent, eller kanskje oss
alle
 Noe vi må formidle – en opplevelse vi bare ”må” dele
Det kan være  Noe som har skjedd
 Noe vi føler
 Noe vi tenker
 Noe som kan skje

Elevene skal ha med noe å skrive med og noe å skrive på. Opplegget er ikke
produktrettet, men kan utløse skrivelyst og litteraturglede.
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Tidsplan høsten 2020:
 Tirsdag
15.september
 Torsdag
17.september
 Fredag
18.september
 Tirsdag
6.oktober
 Torsdag
8.oktober
 Fredag
9.oktober
 Tirsdag
20.oktober
 Torsdag
22.oktober

VUSK (1.gruppe, 3.t.pr.gr)
VUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr)
VUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr)
RUSK (2.grupper, 3.t.pr.gr)
RUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr)
RUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr)
RUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr)
Steiner skolen (1.gruppe, 3.t.pr.gr)

Widar Aspeli avtaler klokkeslett for besøkene med den enkelte skole.

Kompetansemål etter 10.års trinn
Muntlig og skriftlig kommunikasjon:
• lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i
muntlige tekster.
• samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre
tolkende opplesing og dramatisering.
• delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
• planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere
dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst.
• uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og
tekstbinding.
• skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på
hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål
og medium.
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Språk, litteratur og kultur





gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og
tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster,
og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Ansvarlig:
Barne – og ungdomsbibliotekar
Nina Christine Gundersen
v/Eidsvoll bibliotek
Tlf.:66 10 72 23
Mail : nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
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Skolekonsert for ungdomsskolene.

Keiino
Tema: musikk
Sted: på skolene, se plan
Varighet: 40 minutter
Skolen skaffer 4 elever til bærehjelp
Gruppa kommer ca 2 timer før konserten for å rigge og ta
lydprøver. De trenger ca 1 time til å rydde.

En sykepleierstudent som drømte om en popkarriere, en samisk barnehagelærer
som lærte barn å joike og en kommunikasjonsstudent som var i ferd med å gi
opp musikken.
For Alexandra Rotan, Fred Buljo og Tom Hugo Hermansen i Keiino har livet
blitt snudd på hodet etter MGP-suksessen.
Som mange vet, vant Keiino den norske MGP-finalen i 2019 og fikk raskt
mange tilhengere verden over.
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Keiino deltok i finalen i Eurovision Song Contest i 2019 med melodien Spirit In
The Sky.
I Eurovision fikk de flest stemmer fra publikum i Europa, men endte til slutt opp
på en sjetteplass. Dette er norges beste plassering i Eurovision siden 2013, da
Margaret Berger kom på en fjerdeplass.
Låten «Spirit In The Sky» nådde 1. plass på VG-lista, fikk over 25 millioner
Spotify-strømminger og har blitt nominert til Årets låt i Spellemann.
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Tidsplan januar 2021.
Dag
hvor
19.januar
Vilberg u-skole,
black box

20.januar

Råholt u-skole,
amfiet

tid
10.00

antall elever
8.trinn ,131 elever
pluss 25 elever fra
Steinerskolen

11.00

9.trinn, 120 elever

12.00

10.00

10.trinn, 107 elver
pluss 34 elever fra
Feiring u-skole
8.trinn, 176 elever

11.00

9.trinn, 182 elever

12.00

10.trinn, 166
elever

Ansvarlig: Edvard M. Pettersen
Booking
edvard@unitedstage.no

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
66107203/48281748
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Kulturkontaktmøter
Alle kulturkontaktene ved skolene innkalles til møte med koordinator og
programutvalget to ganger i året. Dersom kulturkontakten ikke har
anledning til å møte, ønsker vi at en annen representant fra skolen møter.
Kulturkontaktmøtene er det forumet der de DKS ansvarlige har mulighet til å
diskutere felles utfordringer i arbeidet med DKS og stake ut veien videre for
Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll.
Det er derfor viktig at alle kulturkontaktene møter på disse to årlige
møtene.
Møtedagene for skoleåret 2020/2021 legges til ett møte om høsten og ett møte
om våren. Innkalling sendes ut i god tid.
Ansvarlig: Programutvalget for DKS i Eidsvoll
koordinator Marit Hoel Robertsen.
marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
66107203/48281748
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