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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. Det er et 

samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet , 

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 som snart trer i kraft, 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. 
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Den kulturelle skolesekkens målsettinger fra 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 

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 programutvalget i DKS. Det er viktig med god informasjon og 

god kommunikasjon mellom koordinator, kulturkontaktene, lærerne og 

ledelsen ved den enkelte skole. 
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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.langaard@eidsvoll.kommune.no   66107380  

Anne Brodal-pedagogisk rådgiver 

anne.brodal@eidsvoll.kommune.no     66107292 

I tillegg sitter rektor for Eidsvoll kulturskole i programutvalget. 

Der vil det skje et skifte i løpet av høsten. Ny rektor tiltrer 

12.august. 

 

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 

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
mailto:elin.langaard@eidsvoll.kommune.no
mailto:anne.brodal@eidsvoll.kommune.no
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Etter avsluttet prosjekt, sender skolene en evaluering til DKS-

koordinator. 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: Dans og bibliotek 
Tema: Dans og litteratur 

Sted: På bibliotekene 

Varighet: 35-40 minutter pr. økt 

Fremmøte 10 minutter før oppstart.  

Vi begynner første økt nøyaktig kl. 09.30. 

Elevene deles inn i to grupper før de kommer. 

Matpause på 30 minutter 
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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 elever som ikke har 

lånekort kan få dette etter bibliotekbesøket. Dette forutsetter at skolene leverer 

de ferdig utfylte skjemaene, med foresattes underskrift, til biblioteket et par uker 

før skolene kommer  på  besøk. Dette fordi det tar tid å registrere hvert enkelt 

skjema i bibliotekets lånerbase. Bibliotekbesøket kjøres samtidig med opplegget 

Dans ,som ledes av instruktører fra Eidsvoll Ballettsenter. Etter pausa bytter 

gruppene slik at alle elevene får både dans og bibliotekbesøk. 

 

Merknad: 
Husk å levere lånekortskjemaene i tide slik at biblioteket kan registrere alle 

elevene i sitt system før besøket(helst før uke 36).  Lærere/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 deles ut i 

klasserommene.  Vi oppfordrer gjerne trinnet til å komme på besøk senere for å 

låne bøker eller bestille bokkasser i etterkant av besøket.  
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Dans: Alle kan danse. Vi utforsker dansens spennende uttrykk og musikkens 

rytmer. Ballett, jazz, hip hop og break! 

 

Velkommen til danseverksted med ballettpedagoger fra Eidsvoll ballettsenter. 

eidsvollballett@hotmail.com 

 

 

 

mailto:eidsvollballett@hotmail.com


10 
 

Kompetansemål etter 2. års trinn  

Muntlig og skriftlig kommunikasjon: 

• lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem 

• lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon 

• bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere 

innholdet i leste tekster 

• uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre 

estetiske uttrykk 

 

Språk, litteratur og kultur 

 samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre 

bildemedier 

 samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 

 finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing 

 samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid 

på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk 

 

Musikk: 

 delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og 

danser 

 delta i framføring med sang, samspill og dans 

 utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og 

bevegelse 

 gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og 

bevegelse 

 

Kroppsøving: 

 utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler til ulike rytmar og musikk 

 vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar 
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Transport: Skolene bestiller selv buss. Faktura til Eidsvoll kommune.  

Husk ref nr 50710. 

 

Dato, klokkeslett og sted: 

Råholt bibliotek, 2019: uke 37 

  

Råholt skole       Mandag   9. september          kl. 09.30 – 11.30  

Bønsmoen skole       Tirsdag   10.september   kl. 09.30 – 11.30   

Eidsvoll Verk skole  Onsdag   11.september          kl. 09.30 – 11.30 

Dal skole        Torsdag  12.september    kl. 09.30 – 11.30  

Dal skole        Fredag    13.september   kl. 09.30 – 11.30   

 

 

Eidsvoll bibliotek, 2019: uke 38  

  

Vilberg skole    Mandag    16.september   kl.09.30 – 11.30  

Ås skole      Tirsdag     17.september    kl. 09.30-  11.30 

Langset skole    Torsdag    19.september   kl. 09.30 –11.30   

Feiring skole:      Fredag      20.september   kl.09.30 – 11.30 

 

 

Ansvarlig:  Barne- og ungdomsbibliotekar 

   Nina Christine Gundersen    

           v/Eidsvoll bibliotek 

Tlf.:  66 10 72 23     

Mail: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no  

mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
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 Eidsvolls kulturelle skolesekk 

1.trinn: I Grunnlovens hus 

med Riksløven. 

Tema:  Kulturarv 

Sted:  Eidsvollsbygningen og området rundt. 

   Fremmøte i Wergelands hus 10 min før oppstart. 

Varighet:  2 timer 
-  En time i Eidsvollsbygningen 

- 30.min.pause. TA MED MAT OG DRIKKE  

- 30 min lek i parken  

Annet:   Elevene må deles i to grupper før elevene kommer til 

Eidsvollsbygningen.  

- Det er viktig at elevene kler seg for å være både ute og 

inne.  
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Kompetansemål historie: 

- samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai  

- kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar 

og minnesmerke 
 

 

 

Skolene kan forberede seg på besøket ved å snakke om hvorfor vi feirer 17. mai 

og hva som kjennetegner et museum. Se også nettsidene eidsvoll1814.no og 

minstemme.no for aktuelt stoff.   

 

 

Eidsvoll1814.no 

 

 

Minstemme.no 

file://///sin-113/home$/marhoe-eid.AD/Marit%20fra%20G/DKS/DKS%202019-2020/katalog/eidsvoll1815.no
file://///sin-113/home$/marhoe-eid.AD/Marit%20fra%20G/DKS/DKS%202019-2020/katalog/minstemme.no
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 Elevene får gre håret til Riksløven. 

 

 

Del 1 

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 ham 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 han fortsatt bor i 

Eidsvollsbygningen …. 

 

 

 

Del 2  

Etter matpausen er det klart for leker i parken. Riksløven har fortalt hvorfor vi 

feirer 17. mai: fordi den norske grunnloven var ferdig 17. mai i 1814. I andre del 

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 … 
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Den enkelte skole bestiller buss. Faktura sendes til Eidsvoll kommune, med 

ref nr 50710. 

 

Tidsplan  våren  2020. 

Dag Skole Antall elever Tid 

31.mars Eidsvoll Verk 42 10.00-12.00 

02.april Vilberg 23 10.00-12.00 

03.april Vilberg 24 10.00-12.00 

14.april Bønsmoen 30 10.00-12.00 

16.april Bønsmoen 25 10.00-12.00 

17.april Dal 35 10.00-12.00 

21.april Dal 35 10.00-12.00 

23.april Ås 36 10.00-12.00 

24.april Råholt 38 10.00-12.00 

28.april Råholt 38 10.00-12.00 

30.april Langset 26 10.00-12.00 

 

Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen 

eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no. 

Se eidsvoll1814.no for faglig påfyll. 

 

DKS-ansvarlig:Marit Hoel Robertsen. 66107203/48281748 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

http://www.eidsvoll1814.no/
mailto: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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Kompetansemål i historie: 

- Undersøke og drøfte hvordan menneske og samfunn har forandret seg 

gjennom tidene 

- Kjenne igjen historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale 

samlinger og minnesmerker. 

 

 

Etter at elevene har fått på seg enkle kostymer, deles de i grupper. Alle elevene 

får komme innom alle stasjonene. 
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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. 

  

 

 

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. 

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.  

mailto:brit.bunaes@gmail.com
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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 2019. 

Dag skole Antall elever Tid 

26.august Ås 20 09.15-13.15 

27.august Dal 25 09.00-12.45 

29.august Dal 26 09.00-12.45 

30.august Råholt 24 09.00-13.00 

02.sept. Ås 20 09.15-13.15 

03.sept. Råholt 23 09.00-13.00 

05.sept. Eidsvoll Verk 35 09.00-13.00 

06.sept Vilberg 23 09.00-12.30 

09.sept. Vilberg 23 09.00-12.30 

10.sept. Feiring 30 09.30-13.30 

12.sept. Langset 21 09.00-13.00 

13.sept. Bønsmoen 23 09.00-13.00 

16.sept Bønsmoen 22 09.00-13.00 
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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 

mailto:brit.bunaes@gmail.com
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

3. trinn: Forfatterbesøk av Line 

Renslebråten med produksjonen 

«Dyr i fare». 
 

Tema: Litteratur 

Sted: på den enkelte skole 

Varighet: 60 minutter (40 minutter 

presentasjon og 20 minutter tegning). 

Maks publikumsantall: 65 

Forfatteren kommer til skolen seinest 30 

minutter før oppstart. 

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: Dyrelivet på jorda er i fare. Vi mennesker har dessverre mye 

av skylden. Kunnskap er viktig i kampen for å bevare både dyr og natur. Derfor 

er sakprosa for barn om nettopp disse temaene mer aktuelt en noen gang.  

Elevene får høre om spennende dyrearter og utrolige historier. De blir kjent med 

både livet under isen i Polhavet, og eksotiske dyr som ikke lenger finnes. 

Elevene får se fargerike illustrasjoner, lære spennende fakta og enkle måter å 

tegne ulike dyr på. 
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Tidsplan 2020: 

 
Råholt skole             mandag 20. januar         Kl.  09.30  -   10.30 

Dal skole             mandag 20. januar         Kl.  10.45  -   11.45  

 

Bønsmoen skole              tirsdag 21. januar           Kl . 09.00  -   10.00 

Eidsvoll verk skole         tirsdag 21. januar           Kl.  10.30  -   11.30  

 

Vilberg skole   onsdag 22.januar           Kl.  08.30  -   09.30  

Ås skole   onsdag 22. januar           Kl. 10.15   -   11.15 

 

Langset skole           torsdag 23. januar           Kl.  09.00  -   10.00  

Feiring skole   torsdag 23. januar          Kl.  10.45  -   11.45 

 

Arena/rom: Under besøket skal elevene tegne. Så et klasserom eller 

auditorium/mediatek med mulighet for flere å sitte ved pulter/bord. 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.  

  

Merknad: 

Forfatteren kommer til skolen seinest 30 minutter før opplegget starter.  Fint 

hvis arena/rom er klargjort og at alle ting som trengs til opplegget er klart.  
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Kompetansemål etter 4. års trinn 
Muntlig og skriftlig kommunikasjon:  

 lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige 

tekster 

 bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne 

erfaringer og uttrykke egne meninger. 

 gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, 

dataspill og TV-program 

 

Språk, litteratur og kultur 

 samtale om innhold og form i sammensatte tekster 

 gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, 

dataspill og TV-program 

 samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid 

på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk 

 gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra 

ulike tider og kulturer 

 

 

 

 

Ansvarlig:  

Barne- og ungdomsbibliotekar Nina C.Gundersen v/Eidsvoll bibliotek 

Epost: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no / tlf. 66 10 72 23  

 

 

 

 

 

mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

4.trinn: Herskap og tjenere. 

Tema: kulturarv 

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 

 

  

 

Kompetansemål historie: 

- bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin 

- samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai  

- kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar 

og minnesmerke 

 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.des-norge.no/ski-historielag/siste_nytt_2014/eidsvollsbygningen_banner_stort.jpg&imgrefurl=http://www.des-norge.no/ski-historielag/siste_nytt_2014/siste_nytt_2014-1.htm&docid=SrY9c04qkJCofM&tbnid=-6Sw_FcmUZtM5M:&vet=12ahUKEwi596qb2OrgAhV5wMQBHULmCSg4rAIQMygyMDJ6BAgBEDM..i&w=714&h=359&bih=1004&biw=1920&q=eidsvollsbygningen&ved=2ahUKEwi596qb2OrgAhV5wMQBHULmCSg4rAIQMygyMDJ6BAgBEDM&iact=mrc&uact=8
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  Forberedelser: 

- 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 

Det er kaldt i Eidsvollsbygningen. Elevene må kle seg godt og kan ikke ha bare 

bein eller armer. 

 

 

Skolene kan forberede  besøket med  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 og minstemme.no for aktuelt stoff.   

 

Bli med på en tidsreise tilbake til 1818.  

Visste du at det står en usynlig tidsmaskin på tunet foran Eidsvollsbygningen? 

Vi skrur tiden tilbake til 1818 og besøker familien Anker og deres tjenerskap rett 

før de får besøk av en prominent gjest, selveste Carl Johan.  

 

 

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 elvene litt fransk, de får gå polonese og de lærer seg 

å bukke og neie.  

 

Del 2  

I hovedbygningen på Eidsvoll jernverk var det en tjenerstab på omtrent ti 

personer. 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. 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  

 

file://///sin-113/home$/marhoe-eid.AD/Marit%20fra%20G/DKS/DKS%202019-2020/katalog/eidsvoll1814.no
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Det er hektisk aktivitet i kjelleren når tjenerskapet får høre om kronprinsbesøket 

og elevene får hjelpe til med  

forberedelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://lokalhistoriewiki.no/images/thumb/Eidsvollsbygningen_kj%C3%B8kkenet_2014.jpg/250px-Eidsvollsbygningen_kj%C3%B8kkenet_2014.jpg&imgrefurl=https://lokalhistoriewiki.no/Eidsvollsbygningen&docid=EcBR232yPLEAGM&tbnid=gqzVNKGrvkBJcM:&vet=10ahUKEwjT-P_T1-rgAhVhqIsKHU0iAMEQMwiaAShPME8..i&w=250&h=184&bih=1004&biw=1920&q=eidsvollsbygningen&ved=0ahUKEwjT-P_T1-rgAhVhqIsKHU0iAMEQMwiaAShPME8&iact=mrc&uact=8
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://ap.mnocdn.no/images/2eb9c344-66f2-4235-bcd5-6af7823701b4?fit%3Dcrop%26q%3D80%26w%3D480&imgrefurl=https://www.aftenposten.no/kultur/i/rL3Wm/--Eidsvollsbygningen-er-blitt-en-enestaende-tidsmaskin&docid=MS1k5E439dXvKM&tbnid=tUMs3Bqqlk4UeM:&vet=12ahUKEwi6gcDi1-rgAhUy8KYKHQofBaE4ZBAzKFUwVXoECAEQWA..i&w=480&h=320&bih=1004&biw=1920&q=eidsvollsbygningen&ved=2ahUKEwi6gcDi1-rgAhUy8KYKHQofBaE4ZBAzKFUwVXoECAEQWA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://dms-cf-09.dimu.org/image/022yizNqM6sr?dimension%3D1200x1200&imgrefurl=https://eidsvoll1814.no/&docid=fePfBOKa862y0M&tbnid=Udpq9VUBrFvDdM:&vet=10ahUKEwjT-P_T1-rgAhVhqIsKHU0iAMEQMwhpKB4wHg..i&w=1200&h=801&bih=1004&biw=1920&q=eidsvollsbygningen&ved=0ahUKEwjT-P_T1-rgAhVhqIsKHU0iAMEQMwhpKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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Tidsplan høsten 2019. 

Dag Skole  Elevtall Tid 

10.okt Dal 39 10.00-12.30 

11.okt Dal 38 10.00-12.30 

15.okt Råholt 31 10.00-12.30 

17.okt Råholt 32 10.00-12.30 

18.okt Eidsvoll Verk 32 10.00-12.30 

22.okt Bønsmoen 40 10.00-12.30 

24.okt Langset 21 10.00-12.30 

25.okt Ås 23 10.00-12.30 

29.okt Ås 23 10.00-12.30 

31.okt Vilberg 22 10.00-12.30 

01.nov Vilberg 22 10.00-12.30 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://ap.mnocdn.no/images/f45e1ba7-e09f-4ee8-bf60-0e0c0192f8a0?fit%3Dcrop%26q%3D80%26w%3D480&imgrefurl=https://www.aftenposten.no/kultur/i/rL3Wm/--Eidsvollsbygningen-er-blitt-en-enestaende-tidsmaskin&docid=MS1k5E439dXvKM&tbnid=lTBqNj9_2dEYqM:&vet=12ahUKEwi6gcDi1-rgAhUy8KYKHQofBaE4ZBAzKCgwKHoECAEQKQ..i&w=480&h=320&bih=1004&biw=1920&q=eidsvollsbygningen&ved=2ahUKEwi6gcDi1-rgAhUy8KYKHQofBaE4ZBAzKCgwKHoECAEQKQ&iact=mrc&uact=8
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Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen 

(eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no). 

 

 

 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 66107203/48281748 

 

 

mailto:eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

4.trinn: Se, si og gjøre 
Tema: Visuell kunst 

Sted:   Galleri Festiviteten, Eidsvoll Verk 

Elevene deles i to grupper før de kommer. 

Elevene møter seinest 5 minutter før oppstart. 
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Merknad: 

Gruppe 1 spiser når de er tilbake på skolen. 

Gruppe 2 spiser  på skolen før de kommer til Festiviteten. 

 

Utdrag fra Kunnskapsløftet: 

Faget kunst og håndverk står sentralt i utviklingen av den kulturelle 

allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdanninger og 

yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra 

personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til 

kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv. 

 

Kunst 

Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og 

utvikles i dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger 

via antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, 

danner utgangspunkt og referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i 

ulike materialer. 

 

Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid 

er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det beskrivende 

til det mer analyserende og vurderende. Presentasjon av eget arbeid, muntlige 

beskrivelser og vurderinger står sentralt. 

Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering 

av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. 

 

 

 

 



31 
 

Kompetansemål etter 4.trinn: 

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 

Se, si og gjøre 

En lekbasert sanseerfaring i tre deler.  

Gjennom en reise fra det opplevde maleriet til det prosessuelle arbeidet med 

tegning og leire på gulvet får elevene se og utforske flere typer visuelle språk.  

I første del får elevene se og oppleve maleri og grafikk av billedkunstner Stig 

Andresen, medlem av Norske Billedkunstnere og Norske grafikere. De får høre 

om hvordan han arbeider og hva han er inspirert av. Gjennom en tenkt reise inn i 

bildene får elevene prøve å tolke landskapene han maler, med sine egne ord.  

I andre og tredje delen får elevene arbeide med kritt på papir utspent over hele 

gulvet i et rom og med leire på plast utspent over hele gulvet i et annet rom. Å 

arbeide over en stor flate, kan danne helt andre og nye landskap. Elevene får 

enkle instrukser og arbeider med linjer på gulvet.  

Elevene bør ha klær som er gode å bevege seg i og som tåler å bli litt skitne.  

Lærerne får tilsendt en mer detaljert plan med forarbeid og etterarbeid. 

Det er kunstner og pedagog Anne-Brit S. Reienes, medlem av Norske 

Kunsthåndverkere, som leder det praktiske arbeidet. Reienes har en Master i 

Barnekultur og Kunstpedagogikk. Hun har vært kunstnerisk konsulent for 

produksjoner for DKS Hedmark, vært kunstner i prosjektet Kunst Underveis i 

regi av Turneorg i Hedmark og hatt to piloter for Firing Up, et prosjekt initiert 

av Norske Kunsthåndverkere og Norsk Kulturråd.  
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Tidsplan  2020. 

Dag Skole Elevtall Tid 

Torsdag  30.januar Ås 

Ås 

23 

23 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

Fredag    31.januar Råholt 

Råholt 

31 

32 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

Mandag  3.februar Dal 

Dal 

26 

26 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

Tirsdag   4.februar Dal 

Eidsvoll Verk 

27 

32 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

Torsdag  6.februar Langset 

Feiring 3.+4. 

21 

24 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

Fredag    7.februar Bønsmoen 

Bønsmoen 

20 

20 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

Mandag  10.februar Vilberg 

Vilberg 

22 

22 

09.00-11.00 

11.30-13.30 

  

Skolene bestiller buss og sender faktura til Eidsvoll kommune. Husk ref nr 

50710. 

 

Produksjonen er laget av Anne-Brit Reienes      annebrit@mac.com 

For mer info om kunstnerne: 

www.somareienes.no 

www.stigandresen.no 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen    66107203/48281748 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

  

 

 

mailto:annebrit@mac.com
http://www.somareienes.no/
http://www.stigandresen.no/
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

5.trinn skolekino: 

På Den store kinodagen som er 11.februar 2020. 

Sted: Panorama kino. Film bestemmes senere. Skolene informeres i 

god tid. 

Plan for 11.februar kl.09.00. 

Skole Antall elever 

Langset 34 

Ås 56 

Eidsvoll verk 35 

Vilberg 41 

 

Plan for 11.februar kl.11.15. 

Skole Antall elever 

Feiring 5.-6.-7. 35 

Bønsmoen 60 

Dal 71 

Råholt 54 
 

Den enkelte skole bestiller buss. Faktura sendes til Eidsvoll kommune ned ref 

nr 50710. 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen    66107203/48281748 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

  

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

5.trinn:  Smaragdgruvene. 
Sted:    Byrud gård ved Minnesund. 

Tema:  Bergarter, mineraler og kulturarv. 

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. 
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Grønne smaragder. 

 

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

 

Tidsplan våren 2020. 

Dag Skole Elevtall Tid 

18.mai Dal 35 09.15-13.00 

19.mai Dal 36 09.15-13.00 

25.mai Feiring 5.-7. 35 09.15-13.00 

26.mai Råholt 54 09.15-13.00 

28.mai Eidsvoll Verk 35 09.15-13.00 

29.mai Bønsmoen 57 09.15-13.00 

02.juni Ås 56 09.15-13.00 

04.juni Langset 34 09.15-13.00 

05.juni Vilberg 41 09.15-13.00 
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Produksjonen  er utarbeidet av Anne Grete Røise, Byrud Gård. 63968611 

post@smaragdgruvene.no 

 

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

66107203/48281748 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@smaragdgruvene.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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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. 
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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. 

 

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 plastelina-

animasjon, 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  flytter på figurene og 

tar bildene. 

 

Det jobbes ikke med lyd i denne workshopen.Blom legger vanligvis på musikk i 

etterkant, og publisere videoene på Youtube. 
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I løpet av en dag skal deltagerne få kjennskap 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  

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. 

 

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 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/janruneblom/videos
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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. 

 

 



43 
 

Tidsplan 2020. 

Dato Skole  Antall elever Tid 

13.jan Langset 22 08.00-13.30 

14.jan Dal 21 08.30-14.00 

16.jan Dal 22 08.30-14.00 

17.jan Dal 22 08.30-14.00 

20.jan Eidsvoll Verk 18 08.30-14.00 

21.jan Eidsvoll Verk 18 08.30-14.00 

23.jan Råholt 27 08.30-14.00 

24.jan Råholt 28 08.30-14.00 
27.jan Bønsmoen 21 08.30-14.00 

28.jan Bønsmoen 21 08.30-14.00 

30.jan Ås 23 08.30-14.00 

31.jan Ås 23 08.30-14.00 

03.feb Vilberg 24 08.30-14.00 

04.feb Vilberg 25 08.30-14.00 

06.feb Feiring Gruppe E 
Ca 18 elever 

08.45-14.15 

07.feb Feiring Gruppe F 
Ca 18 elever 

08.45-14.15 

 

Produksjonen er laget av  Jan Rune Blom. 

jablom@online.no 

 

Dks ansvarlig:  

Marit Hoel Robertsen    

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

66107203 / 48281748  

 

 

mailto:jablom@online.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

7.trinn:Mjøssamlingene på Minnesund,      

kystkultur i innlandet! 

Tema: Maritim historie og kultur, transport og kommunikasjon . 

Sted: Mjøssamlingene på Minnesund 

Varighet: Ca 2,5 time. Ta med mat og drikke.  

Oppmøte 10 minutter før start. 

Skolene bestiller buss og sender faktura til Eidsvoll kommunen med ref nr 

50710. 
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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. 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. 
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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. 

Deler av opplegget foregår ute, det er viktig å kle seg etter været.   

 

Dagen legges opp slik: 

 

Pulje 1  (deles i 5 grupper) – 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 

 

 

 

Pulje 2 (deles i 5 grupper)  – 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 

 

 

Hver  pulje deles i 5 grupper før de kommer. 

 

 

 

Elevene skal igjennom disse postene: 

 Båtene og fløting 

 Pakkhuset 

 Stranda 

 Slippen/Verkstedet 

 Amundstua 
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Forberedelser: Det er fint å snakke om kommunikasjon før og nå. Tidligere var 

vannveien, båttrafikken på Mjøsa, viktig for å frakte både folk og varer. I dag 

når vi står på Mjøsstranda durer bilene forbi på E6, togene suser rett forbi oss og 

flyene gjør seg klare for landing rett over hodene våre. Hva har forandret seg? 
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De skolene som rekker det, møter 10 minutter før oppstart. 

Tidsplan.  

Dato Skole Antall elever Kl 

10.sept Eidsvoll Verk   og Langset - 

pulje1 

Råholt - pulje 2 

33 + 25 

 

42 

09.00-11.20   

 

10.35-13.05 

12.sept Bønsmoen - pulje 1 

Dal - pulje 2 

42 

57 

09.00-11.20 

10.35-13.05 

13.sept Ås - pulje 1 

Vilberg - pulje 2 

53 

53 

09.00-11.20 

10.35.13.05 

 

 

 

 

Kontaktperson: Ingvild Hasle, formidlingsansvarlig i Mjøsmuseet A/S 

ingvild.hasle@mjosmuseet.no / 90 22 04 35  

 

 

Dks ansvarlig:  

Marit Hoel Robertsen    marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no Tlf.: 48281748 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingvild.hasle@mjosmuseet.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

7.trinn: Vi lærer å danse Vals. 

Tema: musikk/dans 

Sted: på den enkelte skole.  

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.  

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib9vqwr6ThAhWuxaYKHZF3C9EQjRx6BAgBEAU&url=https://asisebaila.com/aprender-bailar-vals-vienes/&psig=AOvVaw1agpL0SyJ3D5RydOLILqFs&ust=1553846308924246
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Vals er en dans i 3-takt. 

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 

Tidsplan høsten 2019. 

Dag Skole Elevtall tid 
11.nov Dal-gruppe 1 

Dal-gruppe 2 
Dal-gruppe 3 

19 
19 
19 

09.00-10.00 
10.15-11.15 
11.30-12.30 

12.nov Ås-gruppe 1 
Ås-gruppe 2 
Ås-gruppe 3 

17 
18 
18 

09.00-10.00 
10.15-11.15 
11.30-12.30 

13.nov Bønsmoen gr 1 
Bønsmoen gr 2 

21 
21 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

14.nov Råholt-gruppe 1 
Råholt-gruppe 2 

21 
21 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

15.nov Eidsvoll Verk gr 1 
Eidsvoll Verk gr 2 

16 
17 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

18.nov Vilberg-gruppe 1 
Vilberg-gruppe 2 
Vilberg-gruppe 3 

17 
18 
18 

09.00-10.00 
10.15-11.15 
11.30-12.30 

19.nov Feiring-gruppe 1 
Feiring-gruppe 2 

18 
18 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

20.nov Langset-gruppe 1 
Langset-gruppe 2 

14 
14 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

Opplegget er utarbeidet av Mona Stubsveen Bråten, Eidsvoll ballettsenter. 

eidsvollballett@hotmail.com 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsenmarit.robertsen@eidsvoll.kommune.no      

66107203/48281748 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wien
https://no.wikipedia.org/wiki/1780-tallet
mailto:eidsvollballett@hotmail.com
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

Skolekonsert for 1. - 7.trinn. 

Amadeus - et musikalsk eventyr 

Tema: musikk av Wolfgang Amadeus Mozart 

Sted: på den enkelte skole 

Varighet: 35 minutter 

Husk å slå av skoleklokka. 

Musikere kommer 30 minutter før oppstart 
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Utøverne er: 

Hilde Mehlum, sang, Kaja Aadne Thoresen, cello, og Eivind Baaserud, gitar. 

Alle tre har høyskoleutdannelse, er utøvende musikere og ansatt i Eidsvoll 

kulturskole. 

 

Læreplan i musikk 1.-10.årstrinn har tre hovedområder; musisere, 

komponere og lytte.  

Lytte 

Hovedområdet lytte har musikkopplevelse og refleksjon som faglig fokus. Å 

kunne lytte er en grunnleggende forutsetning både for musikkopplevelse og for 

egen utøvelse, alene og i samspill med andre. Et samfunn med overflod av lyd 

og musikk krever musikalsk skjønn og vurderingsevne hos den som lytter. 

Hovedområdet omfatter utvikling av følsomhet for musikkens grunnelementer 

og ulik bruk av disse og kjennskap til og fortrolighet med ulike former for 

musikk.  

Kompetansemål  i musikk etter 2.trinn 

 samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke 

assosiasjoner det kan gi 

 samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo 

 gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter 

 samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak 

Kompetansemål i musikk etter 4.trinn 

 delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere 

 gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og 

slagverkinstrumenter 

 gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike 

funksjoner musikk kan ha 

 

Kompetansemål i musikk etter 7.trinn 

 gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken 
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 gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra 

kunstmusikken 

 gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene 

 gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon 

har endret seg gjennom tidene 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, født 27. januar 1756 i 

Salzburg og død 5. desember 1791 i Wien, var en østerriksk komponist ,pianist 

og fiolinist. Sammen med sine samtidige Joseph Haydn og Ludwig van 

Beethoven regnes Mozart som wienerklassisismens fremste representant. Han 

komponerte over seks hundre verk i de fleste sjangere, og hans produksjon innen 

særlig opera, solokonserter, symfonier og kammermusikk står i dag som 

kjernerepertoar i det klassiske musikkliv. Mozart regnes som en av de største 

komponister i verdenshistorien. 

Av de syv barna foreldrene fikk, var det bare han og storesøsteren Nannerl som 

vokste opp. Som spedbarn fikk de vann i stedet for melk, så den høye 

dødeligheten er ikke å undres over. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/27._januar
https://no.wikipedia.org/wiki/1756
https://no.wikipedia.org/wiki/Salzburg
https://no.wikipedia.org/wiki/5._desember
https://no.wikipedia.org/wiki/1791
https://no.wikipedia.org/wiki/Wien
https://no.wikipedia.org/wiki/Komponist
https://no.wikipedia.org/wiki/Pianist
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiolinist
https://no.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn
https://no.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://no.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://no.wikipedia.org/wiki/Wienerklassisismen
https://no.wikipedia.org/wiki/Opera
https://no.wikipedia.org/wiki/Solokonsert
https://no.wikipedia.org/wiki/Symfoni
https://no.wikipedia.org/wiki/Kammermusikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Vann
https://no.wikipedia.org/wiki/Melk
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://images.interactives.dk/mozart_0-91E1oINXqq4z_2Yw8LJiGA.jpg?auto%3Dcompress%26ch%3DWidth,DPR%26dpr%3D2.63%26ixjsv%3D2.2.4%26q%3D38%26rect%3D22,0,1159,803%26w%3D420&imgrefurl=https://historienet.no/kultur/guider/historiske-storbyguider/guide-mozarts-wien&docid=B-vEwudszJTp0M&tbnid=q2aTEic-0evPoM:&vet=10ahUKEwjVyN-Vh47hAhVls4sKHdnQC3kQMwh4KDcwNw..i&w=1105&h=766&bih=1004&biw=1920&q=mozart&ved=0ahUKEwjVyN-Vh47hAhVls4sKHdnQC3kQMwh4KDcwNw&iact=mrc&uact=8
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Wolfgang var et vidunderbarn fra en musikalsk familie, og begynte å komponere 

i en alder av fem år. Han var også svært opptatt av matematikk, og da krittet han 

til stoler og bord, gulv og vegger med tall. Hans far, Leopold Mozart, var en 

velkjent fiolinlærer og komponist. Han var også en streng far som utnyttet 

sønnen ved å vise ham fram som vidunderbarn ved Europas hoff. Hans søster, 

Maria Anna, med kallenavnet Nannerl, var en talentfull pianist, og spilte gjerne 

sammen med Wolfgang på deres turneer. Mozart skrev sin første symfoni da han 

bare var 8 år gammel. En gang Wolfgang ble syk, uttrykte faren mer bekymring 

over tap av inntekt enn over Mozart selv. Kaldt vær og konstant reising kan ha 

bidratt til hans senere sykdom. I Paris fikk faren det råd å la barna vaksinere mot 

kopper, men han avfeide det som noe han overlot i Guds hender. I Mähren fikk 

barna kopper, og Mozart var blind i ni dager etterpå
 

Mozart hadde på mange måter et vanskelig liv. Ofte fikk han ikke betaling for 

sitt arbeid, og det han fikk, sløste han ofte bort med sin ekstravagante livsstil. 

Han og kona Constanze hadde seks barn; bare to vokste opp. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vidunderbarn
https://no.wikipedia.org/wiki/Mozart_(slekt)
https://no.wikipedia.org/wiki/Matematikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Tall
https://no.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mozart
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiolin
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Maria_Anna_Mozart
https://no.wikipedia.org/wiki/Paris
https://no.wikipedia.org/wiki/Kopper_(sykdom)
https://no.wikipedia.org/wiki/Gud
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://images.interactives.dk/mozart-jpg-sGLgVhJfMcnkFWcBDT8pyw.tif?auto%3Dcompress%26ch%3DWidth,DPR%26dpr%3D2.63%26ixjsv%3D2.2.4%26q%3D38%26rect%3D12,0,635,440%26w%3D420&imgrefurl=https://historienet.no/kultur/kulturpersonligheter/mozart-ville-bli-kjent-for-enhver-pris&docid=BKtxQwbDEAJiKM&tbnid=yLlD6P4ZHKRo7M:&vet=10ahUKEwjVyN-Vh47hAhVls4sKHdnQC3kQMwhgKB8wHw..i&w=1105&h=766&bih=1004&biw=1920&q=mozart&ved=0ahUKEwjVyN-Vh47hAhVls4sKHdnQC3kQMwhgKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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På skolekonserten er det storesøster Maria Anna, kalt Nannerl, som tar oss 

gjennom W.A. Mozarts liv og musikk.   

På reisen trekkes paralleller mellom Mozarts komposisjoner fra hans tid og 

hvordan musikken hans lever helt til vår tid.  

 

Elevene øver på «Kom mai du skjønne milde» slik at de kan være med på 

sangen. Melodien er skrevet av Mozart. De eldste elevene kan også se filmen 

Amadeus og alle kan lytte til musikkstykket Eine kleine Nachtmusik. 

 

Tidstabell høsten 2019. 

Dag Skole Antall konserter Kl. 

17.september Dal 

 

Bønsmoen 

2 

 

1 

09.00 og 10.00 

 

11.45 

24.september Råholt 

 

Eidsvoll Verk 

2 

 

1 

09.00 og 10.00 

 

11.45 

08.oktober 

 

Langset 

 

Feiring 

1 

 

1 

09.30 

 

11.30 

15.oktober Ås 

 

Vilberg 

2 

 

2 

09.00 og 09.45 

 

11.30 og 12.15 

 

Produksjonen er satt sammen av utøverne. 

 

Dks ansvarlig:  

Marit Hoel Robertsen    marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no Tlf.: 48281748 

 

 

 

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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 Eidsvolls kulturelle skolesekk 

8.trinn: Demokratiske superhelter. 

Tema: Kulturarv,demokrati og medborgerskap. 

Sted: Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret i Wergelands hus. 

Varighet: 2,5 time. Ta med mat og drikke. 

Oppmøte 10 minutter før start i publikumssenteret Wergelands hus.  

Skolene bestiller buss og sender faktura til Eidsvoll kommune. Ref nr 50710 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0lpKB2ergAhXB5KYKHYb1CF0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.riksantikvaren.no/Fredning/Fredninger/2014/Fredet-Eidsvollsbygningen&psig=AOvVaw1WryvHLXC9ReJmn5c9rAQV&ust=1551864434470624
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Kompetansemål: 

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. 

- Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første 

halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet 

i dag. 

- Gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg 

i dag. 

- Drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over 

korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar. 

 

Samfunnsfag:  

- Gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, 

lokalt, i organisasjonar og i skolen. 

 

 

 

Hva er en demokratisk superhelt? 

I et demokrati skal alle ha muligheten til å leve et godt liv. Men vi vet at det 

finnes både store og små utfordringer i samfunnet vårt. Gjennom historien og 

helt fram til i dag har enkeltmennesker vært med å, på ulike måter, gjøre verden 

til et litt bedre sted å bo. På Eidsvoll 1814 kaller vi dem demokratiske 

superhelter.  

Gjennom aktiv deltakelse og presentasjoner av ulike demokratiske superhelter 

håper vi at elevene kan bli inspirert til å selv bidra til å gjøre samfunnet til et litt 

bedre sted å bo.  

Vi starter i vår spektakulære kinosal og ser kortfilmen «Bry deg». Filmen ber 

oss innstendig om å bry oss. Vil vi det? Tør vi det? 

Deretter deler vi gruppa i to. Begge gruppene får gjøre begge oppleggene. 
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Del 1. Demokratiske superhelter i gamle dager 

Elevene blir tatt med til rommet der alt startet - Rikssalen. Vi vil sammen lage 

en 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. 

 

Ved å bruke elevene som deltakere i en tidslinje utforsker vi hvordan Norge har 

forandret seg fra 1814 og fram til i dag.  

 

   

 

Del 2. Demokratiske superhelter i dag 

Hvilke superhelter kan inspirere oss i dag? Vi presenterer unge helter som er 

med å gjøre verden til et litt bedre sted.  

Deretter vil elevene selv få utforme sin egen demokratiske superhelt. Her får 

elevene bruke fantasien og kreativiteten gjennom utforming av superhelt, 

tegning av emblem på t-skjorte og utforming av eget slagord. 
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Gjennom aktiv deltakelse får elevne være med å lage sin egen demokratiske 

superhelt 

For mer kunnskap, se: eidsvoll1814.no og minstemm.no 

Tidsplan våren 2020. 

Dag Skole Elevtall Klokkeslett 

14.januar RUSK 2 klasser, ca 50 elever 10.00-12.30 

15.januar RUSK 2 klasser, ca 50 elever 10.00-12.30 

16.januar RUSK 2 klasser, ca 50 elever 10.00-12.30 

17.januar RUSK 2 klasse,   ca 50 elever 10.00-12.30 

21.januar RUSK 

VUSK 

1 klasse, ca 25 elever og 

1 klasse, ca 25 elever 

10.00 -12.30 

22.januar VUSK 2 klasser, ca 50 elever 10.00-12.30 

23.januar VUSK 2 klasser, ca 50 elever 10.00-12.30 

24.januar  Feiring 37 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      66107203/48281748 

mailto:eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

8.trinn – ”Gøy å lese!” 

Tema: litteratur 

Sted: i klasserom på den enkelte skole 

Varighet: ca. 30 - 35 minutter  

Bibliotekar kommer 15 minutter før oppstart. 

 

 

Litteraturformidling 

v/ barne- og ungdomsbibliotekaren 
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Om opplegget: 

Med opplegget «Gøy å lese» gir bibliotekaren en smakebit på de nyeste 

skjønnlitterære bøkene  for målgruppen.  Formålet er å inspirere elever som har 

sluttet å lese bøker til å begynne å lese igjen - og å tipse de som leser om ny 

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 bøker.  

Altså noe for enhver smak og lesenivå! 

 

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. 

 

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! 
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Tidsplan 2020:     

 

Vilberg ungdomsskole   mandag 16.mars     Kl. 08.15 –  09.00  

        Kl. 09.10 –  09.55  

 

Vilberg ungdomsskole  torsdag 19.mars      Kl. 09.10 –  09.55  

        Kl. 10.05 –  10.50  

        Kl. 11.25 –  12.10  

 

Råholt ungdomsskole  fredag   20.mars     Kl. 09.00 –  10.00 *  

 

Råholt ungdomsskole  tirsdag  24.mars      Kl.09.00 –   10.00*  

        Kl. 10.10 –  11.10 

 

Råholt ungdomsskole  fredag   27.mars     Kl. 09.00 -   10.00* 

 

Råholt ungdomsskole mandag 30.mars     Kl. 09.00 –  10.00* 

 

Feiring skole   torsdag  2.april       Kl. 08.45 –  10.15 

 

*RUSK: 2 grupper på 1.økt 
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Kompetansemål etter 7.års trinn 

Muntlig og skriftlig kommunikasjon  

 lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og 

fakta 

 uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres 

 lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål 

og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten 

 referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst 

 

Språk, litteratur og kultur 

 gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape 

holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 

 presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg 

av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra 

samisk 

 vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for 

språk og innhold 
 

 

 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsbibliotekar 

 Nina Christine Gundersen  

v/Eidsvoll bibliotek     

tlf.: 66 10 72 23 

Mail.: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no 

 

 

mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

9.trinn  Fra slagmark til demokrati 

Tema: historie, demokrati. 

Sted: fremmøte ved kapellet sør for Eidsvoll kirke 10 min før oppstart 

Oppstart  kl 09.30 

Avsluttes kl. 13.00 

Varighet: 90 minutter pr gruppe pluss 30 min matpause 

Det serveres suppe og «mjød», men elevene må gjerne ta med egen 

mat og drikke. 

VUSK sykler, Feiring og RUSK bestiller buss. Refnr. 50710 

 

 

Eidsivatinget 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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«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 

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.  
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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. 

Velkommen og lykke til!   

 

Hoelsevja ca 1838. Bortsett fra husene, så evja slik ut i 1022. 

Tidsplan høsten 2019. 

Dato skole Antall elever 
26.aug VUSK og Feiring 1 klasse + 36 fra Feiring 

28.aug VUSK 2 klasser 
30.aug VUSK 2 klasser 

02.sept RUSK 2 klasser 
04.sept RUSK  2 klasser 

06.sept RUSK 2 klasser 

09.sept RUSK 2 klasser 
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Produksjonen er laget av jubileumskomiteen for Eidsivatinget 2022. 

Ansvarlig Rolf Thon og Arnhild Ingeborgrud 

 

rolfthon@online.no  901 72 818 

 

a.ingeborgrud@online.no  915 52 223 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 66107203/48281748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rolfthon@online.no
mailto:a.ingeborgrud@online.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

9. trinn: Fra «Biter av en historie» til 

«Ingenting blir som før». 

Forfatterbesøk v/Hans Petter Laberg 

Tema: litteratur 

Sted: på den enkelte skole 

Programlengde: 45 minutter 

Maks publikumsantall: Maks 

30 personer. 

Forfatteren kommer til skolen 

seinest 15 minutter før 

oppstart.   

 

 

 

 

 

                                                                                        

Foto: Kristin Laberg 

Om forfatteren:  

Hans Petter Laberg er født i 1960 og bor i Eidsvoll.  I tillegg til å være barne – 

og ungdomsforfatter, jobber Hans Petter Laberg som bibliotekar i Gjerdrum. 

Han har gitt ut 11 bøker og boken «Ingenting blir som før» ble i 2018 nominert 

til  Nordisk Råds barne-  og ungdomslitteraturpris.  
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Om opplegget:  

 

Hans Petter Laberg snakker om sine bøker og om det å skrive. Hva er det som 

inspirerer? Hvordan ser man at en idé er god nok? Hvordan skriver man ferdig 

en bok? Og hva skjer når man har en bunke papirer som inneholder en historie 

man tror er god nok? Hva er i så fall veien videre? 
 

Arena/rom: Trenger Pc og prosjektor. Forfatteren stiller med minnepinne og 

powerpointpresentasjon. Hvis man kan koble en telefon til høyttalere slik at det 

er mulig å streame musikk, er det et pluss.  

Merknad: Forfatteren kommer til skolen seinest 15 minutter før opplegget  

starter.  NB! Læreren skal være til stede under hele besøket.  

 

Kompetansemål etter 7.års trinn 

Muntlig og skriftlig kommunikasjon  

 lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og 

fakta 

 uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres 

 lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål 

og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten 

 referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst 

 

Språk, litteratur og kultur 

 gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape 

holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 

 presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg 

av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra 

samisk 

 vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for 

språk og innhold 
 

 

Foto: Kristin Laberg 
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Tidsplan 2020: 

Vilberg ungdomsskole    mandag 9.mars    kl. 09.10 – 09.55  

                      kl. 10.05 – 10.50 

               kl. 11.00 – 11.45 

Vilberg ungdomsskole   tirsdag 10.mars       kl. 09.10 – 09.55  

                kl. 10.05 – 10.50  

Feiring skole   tirsdag 10.mars      kl. 11.05 – 11.50  

Råholt ungdomsskole  onsdag 11.mars    kl. 09.00 – 10.00 

         kl. 10.10 – 11.10 

Råholt ungdomsskole   torsdag 12.mars      kl. 09.00 – 10.00  

                  kl. 10.10 -  11.10 

         kl. 11.50 – 12.50 

Råholt ungdomsskole   fredag 13.mars    kl. 09.00 – 10.00 

         kl. 10.10 -  11.10 

         kl. 11.50 -  12.50 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsbibliotekar  

   Nina Christine Gundersen  v/Eidsvoll bibliotek 

Tlf.: 6610 7223  

   Mail: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommume.no  

 

  

 

 

mailto: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 avtaler klokkeslett for besøkene med den enkelte skole. 
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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. 

Widar Aspeli er bosatt på Hamar og har skrevet barne-, ungdoms- og fagbøker. 

Se også www.widaraspeli.no 

widaraspeli.no 

 

file://///sin-113/home$/marhoe-eid.AD/Marit%20fra%20G/DKS/DKS%202019-2020/katalog/widaraspeli.no
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Kompetansemål etter 10.års trinn  

Muntlig og skriftlig kommunikasjon: 

• lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i       

muntlige tekster. 

•  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. 

 

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 
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Tidsplan høsten 2019:  

 Torsdag  19.september   VUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr) 

  

 Fredag    20.september    VUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr) 

  

 Tirsdag   15.oktober       VUSK (1. gruppe,  3 t.pr. gr) 

  

 Torsdag  17.oktober      Feiring (1.gruppe,   3.t.pr.gr) 

  

 Tirsdag   12.november   RUSK (2.grupper,  3 t.pr. gr) 

  

 Torsdag  14.november  RUSK (2. grupper, 3 t.pr. gr) 

  

 Tirsdag   19.november   RUSK (2.grupper,  3.t.pr.gr)  

  

 Torsdag  21.november   RUSK (1.gruppe,    3.t.pr.gr) 

 

 

 

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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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

8.-10. trinn. Teaterforestillingen VIRAL. 

Sted: Skolens amfi/ black box 

Varighet: 60 minutter 

Teateret kommer to timer før første forestilling for å rigge og 

trenger en time etter forestillingen for å rydde. 

De ber om 4 elever som kan hjelpe til. 

Husk å slå av skoleklokka. 

 

 

 

http://www.akershusteater.no/wp-content/uploads/2019/03/Viral_1200x1500.jpg


77 
 

Handling: 

Arthur og Stian er 14 år og føler seg utafor. De vil blir berømte og populære på 

skolen. Men hvordan får man til det over natta? Ved å lage en YouTube-kanal så 

klart! Og videoene, de må ha sjokk-effekt! Akkurat den filmen av hun læreren, 

den burde de kanskje ikke ha lagt ut? Men når de innser det, så er det for sent... 

Filmklippet sprer seg som et virus. Det har gått viralt.   

I suksessforestillingen VIRAL gir to skuespillere liv til 27 forskjellige 

karakterer! Forestillingen vant «Best Independent Production» de Australske 

Mathilda Awards i 2016. Akershus Teater er det første teatret som produserer 

forestillingen utenfor Australia.  

 

Du er på vei hjem fra skolen. Bussen er stappfull. En krangel mellom noen av 

passasjerene. Rasistiske kommentarer. Tilløp til slåsskamp. Ei ung jente tar fram 

mobilen. Filmer det som skjer. Hva gjør du? Sier ifra? Senere ser du filmklippet 

på nett. Det er overalt. Det deles og deles. Det har gått viralt.   

VIRAL er et nyskrevet stykke av Sam Foster og Hayden Jones fra Shock 

Therapy Productions i Australia. Stykket er inspirert av en serie virkelige 

hendelser og utforsker vårt forhold til sosiale medier og ny teknologi, og 

hvordan dette preger oss i møte med rasisme, overgrep og vold.  

Stykket utforsker grenselandet mellom dissosiasjon og aktiv bevisstgjøring, og 

stiller spørsmålene: Er det OK å filme disse hendelsene og poste dem på 

internett? Hvilket ansvar har vi som vitner, og hvor går grensen for hva man kan 

dele?  

  

   

 

Regi og manus: Sam Foster og Hayden Jones  

Skuespillere: Tarjei Westby og Simen Tranulis   

Norsk oversettelse og tilrettelegging: Peder Opstad  

Dramaturg: Øystein Ulsberg Brager  

Produsent: Akershus Teater v/Christel Forsberg  

Originalproduksjon: Shock Therapy Productions  

Norgespremiere: 31. aug 2019.  

Alder: 14 år og oppover  
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Tidsplan: 

dag skole tid Antall 

elever 

hvor 

7.oktober RUSK 10.00 Ca 137 Amfiet på Råholt u-

skole 

7.oktober RUSK 12.00 Ca 137 -----«»----- 

8.oktober RUSK 10.00 Ca 137 -----«»----- 

8.oktober RUSK 12.00 Ca 137 -----«»----- 

21.oktober VUSK 10.00 Ca 125 Black box på Vilberg  

u-skole 

21.oktober VUSK 12.00 Ca 125 -----«»----- 

22.oktober VUSK og 

Feiring u-skole 

10.00 Ca 120 fra 

VUSK og 

35 fra 

Feiring 

-----«»----- 

Skolene fordeler elevene slik at det blir riktig i forhold til klasser, men prøv 

å få til ca det elevtallet som er satt opp i tabellen. 

 

Produksjonen er laget av Akershus teater. 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen  66107203/48281748 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

Skolekonsert for 8.-10.trinn. 

“Raske fingre over tangentene” 

Møte med den polske mesterpianisten Grzegorz Niemczuk 

Sted: Festiviteten, Eidsvoll verk 

Varighet:  ca 35 minutter 

 Elevene skal sitte tett på pianisten, rundt flygelet. 

Elevene må  møte seinest 5 minutter før konserten begynner. 
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Grzegorz Niemczuk spiller over hele verden. Gjennom de siste årene har han 

også fått mer og mer fotfeste i Norge – og han avholder årlig to konsertturnéer i 

Norge.Under årets høst-turné vil han holde 9 skolekonserter på Festiviteten. 

Programmet består av noen av de mest virtuose, mest lyriske og vakreste 

musikkstykkene som er skrevet for piano: «Tyrkisk marsj» av Mozart, 

«Nokturne» og «Etyde» av Chopin, «La Campanella» og «Ungarsk rapsodi» av 

Liszt og «I Dovregubbens hall» av Grieg. Pianisten vil på et enkelt og lettfattelig 

engelsk fortelle elevene historier tilknyttet de musikkstykkene han spiller. 

Forberedelser: Det anbefales at elevene får lytte til noe av denne musikken i 

musikktimene på skolen, før konserten. De kan også lese om Chopin, Mozart og 

Grieg.  

Læreplan i musikk 1.-10.årstrinn har tre hovedområder; musisere, 

komponere og lytte.  

Lytte 

Hovedområdet lytte har musikkopplevelse og refleksjon som faglig fokus. Å 

kunne lytte er en grunnleggende forutsetning både for musikkopplevelse og for 

egen utøvelse, alene og i samspill med andre. Et samfunn med overflod av lyd 

og musikk krever musikalsk skjønn og vurderingsevne hos den som lytter. 

Hovedområdet omfatter utvikling av følsomhet for musikkens grunnelementer 

og ulik bruk av disse og kjennskap til og fortrolighet med ulike former for 

musikk. Her inngår arbeid med barnesangkultur, samisk musikk og folkemusikk, 

kunstmusikk, improvisert og rytmisk musikk. Musikalsk mangfold og 

sjangerbredde som ivaretar hovedlinjer innenfor ulike musikalske sjangere, 

utgjør således en faglig kjerne i dette hovedområdet på alle årstrinn. 

Musikkorientering inngår også i kunnskapsgrunnlaget i dette hovedområdet og 

omfatter både musikkteoretiske emner og musikksosiologiske temaer knyttet til 

musikkens bruk og funksjon i ulike samfunn i fortid og nåtid. Slik kan 

hovedområdet lytting bidra til å gi dybde og perspektiv til arbeid med å musisere 

og komponere, og hovedområdene i musikkfaget utfyller hverandre i en 

dynamisk helhet, der måloppnåelse på ett område samtidig utvikler kompetanse 

på et annet. 

 



81 
 

 

Tidsplan: 

Dag tid Antall elever 

25.sept 09.30 4 klasser fra RUSK, 8.trinn 

 10.30 4 klasser fra RUSK, 8.trinn 

 11.30 1 klasser fra RUSK, 8.trinn og 

3 klasser fra RUSK, 9.trinn 

26.sept 09.30 3 klasser fra RUSK, 9.trinn 

 10.30 2 klasser fra RUSK, 9.trinn og 

1 klasse fra RUSK,  10.trinn 

 11.30 3 klasser fra RUSK, 10.trinn 

27.sept 09.30 3 klasser fra RUSK, 10.trinn 

 10.30 u-trinnet fra Feiring 
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Vilberg u-skole hadde denne konserten høsten 2018 og er ikke med 

denne gangen. 

Feiring skole bestiller buss. Faktura til Eidsvoll kommune med ref nr 

50710. 

Elever fra Råholt u-skole går eller sykler. 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no      66107203/48281748 

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Den kulturelle skolesekken. 

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 skolene er representert på disse to årlige møtene. 

Møtedager: 

Høsten 2019 i Badet kulturtun: 

Onsdag 18.september  kl.13.30-15.00 

Våren 2020 i Badet kulturtun: 

Onsdag 22.april  kl.13.30-15.00. 

 

Ansvarlig: Programutvalget  for DKS i Eidsvoll  

ved koordinator Marit Hoel Robertsen.  

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no          66107203/48281748 

        

 

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no

