
 

 Den kulturelle skolesekken 

2018-2019 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

        



 1 

 

 

 

 

 

Innhold: 

 

Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll    s. 2 

Arbeidsgruppe og transport      s. 4 

Evaluering         s. 5 

1.trinn: Dans og bibliotek       s. 6 

1.trinn: I Grunnlovens hus med Riksløven   s. 9 

2.trinn: I gamledager, på Bygdetunet    s.12 

3.trinn: Forfatterbesøk       s.15 

4.trinn: Herskap og tjenere      s.18 

4.trinn: Fabeldyret        s.21 

5.trinn: Skolekino        s.25 

5.trinn: Smaragdgruvene       s.26 

6.trinn: Gøy å lese        s.29 

6.trinn: Fotokurs        s.31 

7.trinn: Vi lærer å danse Vals      s.34 

7.trinn: Mjøssamlingene på Minnesund    s.36 

1.-4.trinn: Teaterforestillingen MAIA    s.39 

5.-7.trinn: Skolekonsert FANT      s.44 

1.-4.trinn: Skolekonsert       s.47 

 

8.trinn: Demokratiske superhelter     s.48 

9.trinn: Fra slagmark til demokrati     s.51 

9.trinn: Forfatterbesøk       s.55 

10.trinn: Skriveverksted       s.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

         
      

 

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 vår 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. Kommunenes kulturinstitusjoner skal 

integreres i skolesekken og det skal legges vekt på kommunenes kulturhistorie 

og kulturelle arv. 

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.  

 

 

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 
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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, film, 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 arbeidsgruppa i DKS. Det er viktig med god informasjon og god 

kommunikasjon mellom kulturkontaktene, lærerne og ledelsen ved den 

enkelte skole. 

 

 

 

 

 

Elevene skal oppleve et bredt spekter av uttrykk og sjangere. «Alle 

skal få smake, men det er ingen tvang å like.» Kanskje opplever 

elevene noe de ikke visste at de likte. 
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Arbeidsgruppa for Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll er 

 

 

 

Marit Hoel Robertsen-koordinator  

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

Astrid Holum-Eidsvoll kulturskole  

astrid.holum@eidsvoll.kommune.no    66107207 

Nina Christine Gundersen-Biblioteket 

nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no 66107223 

Elin Langgård-grunnskolen 

elin.langard@eidsvoll.kommune.no   66107380  

Anne Brodal-pedagogisk rådgiver 

anne.brodal@eidsvoll.kommune.no     66107292 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:astrid.holum@eidsvoll.kommune.no
mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
mailto:elin.langard@eidsvoll.kommune.no
mailto:anne.brodal@eidsvoll.kommune.no
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Evaluering. 
 

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 
Målgruppe: Alle elevene på 1. trinn ved alle barneskolene i 

Eidsvoll. 

Sted: På bibliotekene. 

      

Fremmøte 5 minutter før oppstart. 
 

 
Dans: 

Vi utforsker dansens spennende uttrykk og 

musikkens rytmer. 

Ballett, jazz, hip hop og break! 

Velkommen til danseverksted med Marte B. 

Sandhaug fra Eidsvoll Ballettsenter. 
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Bibliotek: Bli kjent med ditt bibliotek! Det blir 

også lesestund iløpet av besøket! 

Biblioteket sender ut lånekortskjemaer på 

forhånd, slik at de elevene som ikke har lånekort, 

kan få det når de kommer til biblioteket. Dette 

forutsetter at skolene leverer de ferdig utfylte 

skjemaene (med foreldre eller foresattes 

underskrift) inn til biblioteket noen dager før 

skolene kommer på besøk. Dette fordi det tar litt 

tid for oss å registrere hvert enkelt skjema i 

bibliotekets lånerbase. 

 

  

Bibliotekbesøket kjøres samtidig med prosjektet 

Dans. Klassene deles i to grupper: 

Gruppe 1: Dans – gruppe 2: Bibliotekbesøk. 

Deretter bytter gruppene. 

Hver økt varer i ca 35-40 minutter.Vi begynner første økt nøyaktig kl. 

09.30. Fremmøte 5 minutter før oppstart. 
 

Dato, klokkeslett og sted: 

Sørbygda, 2018: uke 37 
  

Råholt skole   mandag 10. september kl. 09.30 – 11.30 – Råholt 

bibliotek 

Bønsmoen skole   tirsdag 11. september kl. 09.30 – 

11.30 – Råholt bibliotek 

Eidsvoll Verk skole onsdag 12. september kl. 09.30 – 

11.30 - Råholt bibliotek 

Dal skole    torsdag 13. september kl. 09.30 – 

11.30 – Råholt bibliotek 

Dal skole    fredag 14. september kl. 09.30 – 

11.30 – Råholt bibliotek 

  

 
 

Eidsvoll 2018: uke 38  
  

Langset skole  mandag 17. september kl. 09.30 – 11.30 – 

Hovedbiblioteket 

Ås skole    tirsdag 18. september kl. 09.30 – 11.30 - 

Hovedbiblioteket 

Vilberg skole   Fredag 21. september kl. 09.30 – 11.30 – 

Hovedbiblioteket 
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Transport: Skolene bestiller selv buss. Faktura sendes Eidsvoll kommune  

                    med ref nr 50710.   
 

Plan for grunnleggende språk-lese-og skrivekompetanse i 

barnehage og grunnskole: 

 
Mål og tiltak for 1.trinn 

Hovedmål: 

- Utvikle språklig bevissthet 

- Utvikle muntlige ferdigheter som et grunnlag for leseforståelse og 

lesestrategier 

- Utforske og utvikle skriftspråket 

- Utvikle læringsstrategier 

Merknad: 
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 deles f.eks deles ut i klasserommene.  

 

 
 

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 

- Varighet:  2 timer 
-  En time i Eidsvollsbygningen 

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

- 30 min lek i parken  

 

Fremmøte 10 minutter før oppstart. 

 

         
 

 

 

 

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. 

 

Hvis dere ønsker å forberede dere på besøket, anbefaler vi dere 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.   
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Del 1 

Den gamle Riksløven bor fortsatt i Eidsvollsbygningen, nå som Grunnloven og 

Eidsvollsbygningens vokter.  

 

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 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 dem … 

 

 

 

Velkommen til en lærerik, spennende og leken dag på museet Eidsvoll 1814.  
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Den enkelte skole bestiller buss. Faktura sendes til Eidsvoll kommune, med 

ref nr 50710. 

 

 

 

 

Tidsplan  våren  2019. 

Dag Skole Antall elever tid 

26.mars Langset 21 10.00 - 12.00 

27.mars Bønsmoen 45 10.00 - 12.00 

28.mars Vilberg 1.gruppe 22 10.00 - 12.00 

29.mars Vilberg 2.gruppe 22 10.00 - 12.00 

02.april Råholt 1.gruppe 23 10.00 - 12.00 

03.april Råholt 2.gruppe 23 10.00 - 12.00 

04.april Dal 1.gruppe 25 10.00 - 12.00 

05.april Dal 2.gruppe 25 10.00 - 12.00 

09.april Eidsvoll verk 35 10.00 - 12.00 

10.april Feiring 26 09.45 –11.45 

11.april Ås 39 10.00 –12.00 

 
Fremmøte 10 minutter før oppstart. 

 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
Etter at elevene har fått på seg en enkel kostyme, deles de i grupper. Alle 

elevene skal innom alle stasjonene.  

 

 
 

Elevene får praktiske oppgaver. 
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På Opsahltunet blir elevene tatt imot av bakstekoner som lærer elevene å steke 

lefse på takke og som de spiser med smør, sukker og kanel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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Det er viktig at de voksne som er med, følger gruppene og hjelper til 

der det trengs. 

 

Gi beskjed om matallergier og intoleranser til koordinator  eller 

direkte til Brit Bunæs noen dager i forvegen, sven-ab@online.no 

Gi også beskjed dersom det er med rullestolbrukere.  
 

 

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: 

 

Dag skole Antall elever tid 

27.aug Dal 

1.gruppe 

25 09.00-12.45 

28.aug Dal 

2.gruppe 

26 09.00-12.45 

30.aug Bønsmoen 

1.gruppe 

19 09.00-13.00 

31.aug Bønsmoen 

2.gruppe 

19 

 

09.00-13.00 

03.sept Råholt 

1.gruppe 

21 09.00-13.00 

04.sept Råholt 

2.gruppe 

21 09.00-13.00 

06.sept Vilberg 

1.gruppe 

30 08.40-12.30 

07.sept Vilberg 

2.gruppe 

31 08.40-12.30 

    

11.sept Eidsvoll 

Verk 

30 09.00-13.00 

13.sept Langset 20 09.00-13.00 

14.sept Ås 34 09.15-12.15 

 

Produksjonen  er et samarbeid med Bygdetunets venner og Eidsvoll museum. 

Ansvarlig: Brit Bunæs  sven-ab@online.no 

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 
 

 
 

3. trinn: Mesterdetektiven Purriot – grønnsak 

som skjerper hjernen! v/Bjørn F. Rørvik 

 
Sted: På den enkelte skole 

Varighet: 50-60 minutter  

Merknad: Forfatteren kommer til skolen seinest 

15-20 minutter før opplegget 

starter.  

Maks publikumsantall: 55 stk 

 

 

Om forfatteren: Bjørn F. Rørvik (f. 1964) 

debuterte i 1996 med boka «Reddikhaien». Han har i 

tillegg skrevet om bl.a Bukkene Bruse på Badeland, 

Reven og Grisungen, og Den lille penselen.  

Om opplegget:  
Forfatter Bjørn F. Rørvik byr på opplesning, utlodning og 

grønnsakjakt. 

 

Purriot er en utrolig smart grønnsak. Han er nemlig en 

blanding av purre og detektiv! Sammen med den kvikke 

kona si, Paprika, løser han mysterier i beste Agatha 

Christie-stil. Eller skal vi si Agatha Crispi ...   
 

Bøkene om Purriot er laget av Bjørn F. Rørvik og illustratør Ragnar Aalbu. 

 

Bjørn leser om mesterdetektiven, viser bilder og forteller om samarbeidet med 

illustratøren. Han sier også litt om hvordan han lager en fortellende tekst, med 

begynnelse, midtparti og slutt. 

 

I tillegg får elevene lov å være detektiver! Det blir nemlig grønnsakjakt hvor 

barna skal finne frukt og grønt. Og helt til sist: En morsom loddtrekning hvor du 

kan vinne bl. a. Purriotbok og plakater. 
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Bøkene om mesterdetektiven: 

Purriot og den usynlige mannen (2012) 

Purriot og den forsvunne bronsehesten (2013) 

Purriot og skimysteriet (2015) 

Purriot og tv-kokken (2017) 

Purriot og den falske nissen (kommer høsten 2018) 

 

 

 

Det er fint om elevene  ikke  har lest de to siste bøkene på forhånd! 

 

 

 

Tid: 
Bønsmoen skole  mandag 21.januar 2019       kl. 09.00 – 10.00 

Råholt skole   mandag 21. januar 2019      kl. 11.15 – 12.15  

Eidsvoll verk skole onsdag  23. januar 2019     kl.09. 00 – 10.00  

  

Dal skole    onsdag 23. januar 2019       kl. 10.45 – 11.45  

Vilberg skole  torsdag 24. januar 2019     kl. 08.30 – 09.30  

Ås  skole             torsdag 24. januar 2019      kl. 10. 15 – 11.15  

Langset skole            fredag 25. januar 2019       kl. 09.00 – 10.00  

 

 
         

Arena/rom:   

- Det må være smartboard eller projektor i klasserommet.  

- Utøver må ha tilgang på klasserommet ca. 30 minutter før forestilling (uten 

elevene), fordi han skal gjemme ting i klasserommet som ungene ikke må se.  

- Det er ønskelig at barna sitter på stolrekker som på kino. Bakerste rad kan være 

godt være pultkanten og de fremste må gjerne sitte på benker e.l. Gjør det som 

passer best!  
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Plan for grunnleggende språk-lese-og skrivekompetanse i 

barnehage og grunnskole: 
Mål og tiltak for 3. og 4. trinn 

Hovedmål 2: Økt leseerfaring: Gradvis kunne lese for å tilegne seg opplevelser, 

kunnskap og informasjon. 

Delmål 

- Kunne gjenfortelle en tekst 

- Kunne stille enkle spørsmål til en tekst 

 

Hovedmål 3: Utvikle skriftspråket 

Delmål 

- Kunne variere språket. Utvikle bedre ordforråd og setningskonstruksjon 

 

 

 

 

Ansvarlig:  

Barne- og ungdomsbibliotekar Nina C.Gundersen 

v/Eidsvoll bibliotek 

Epost: nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no / tlf. 66107223 

     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 
 

Årstallet er 1818 og Hedvig Anker har mottatt brev om at kronprins Carl Johan 

kommer på besøk og skal overnatte. Han er på tur til Trondheim. 

Blir alt klart til han kommer mon tro? 

Forberedelser før elevene kommer til Eidsvollsbygningen 

- Alle må ta med seg et forkle  

- Jentene må prøve å skaffe seg et sjal og kanskje en lang kjole  

- Guttene må prøve å skaffe ei dressjakke 

- Ta med mat og drikke 
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Hvis dere ønsker å forberede dere på besøket, anbefaler vi dere 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 de 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 noen franske ord, de får gå i 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 to av husets ansatte: Kokka Pernille og Peer 

tjener. 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? 

 

Velkommen til en spennende tidsreise 200 år tilbake i tid.  

 

 
 

 

Det er hektisk aktivitet i kjelleren når 

tjenerskapet får høre om kronprinsbesøket.  

Kanskje elevene kan hjelpe til med 

forberedelsene? 
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Tidsplan høsten 2018. 

Dag Skole  Elevtall Tid 

09.okt Bønsmoen 25 10.00-12.30 

10.okt Bønsmoen 26 09.00-11.30 

11.okt Råholt 25 10.00-12.30 

12.okt Råholt 25 10.00-12.30 

16.okt Ås 25 10.00-12.30 

17.okt Ås  25 08.50-11.20 

18.okt Langset 27 10.00-12.30 

19.okt Eidsvoll Verk 34 10.00-12.30 

23.okt Vilberg 24 10.00-12.30 

24.okt Vilberg 24 08.45-11.15 

25.okt Dal 34 10.00-12.30 

26.okt Dal  35 10.00-12.30 

30.okt Feiring 28 10.00-12.30 

 

 

 

 

 

Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen 

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

 

Fore faglig påfyll se www.eidsvoll1814.no. 

 
 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

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

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

 

4.trinn«Fabeldyret»-lag en skulptur 
 
 

 

Workshop med Linda og Maria Jansson Lothe. 
 

Tema: Visuell kunst 

Sted: På den enkelte skole 

Arbeidstid: ca. 4 timer inkl. pause. 
 

Elevene deles inn i like store grupper på forhånd. 

 

Kunstnerne kommer ca 15 minutter før oppstart. 
 

 

 

Hver av elevene lager en 

skulptur  i luftherdet 

leire med 

ståltrådfundamentering.  

Elevene kan ta med 

naturmateriell og 

småting som skjell, fjær, 

kongler, småstein, 

knapper og annet som 

de kan pynte Fabeldyret 

med. 

Før arbeidet begynner, 

lager elevene ei skisse 

over hvordan deres 

Fabeldyr skal se ut. 

 Hvis det blir tid til det, 

vil elevene få en 

oppgave der de skal 

skrive og fortelle om sitt 

Fabeldyr. 
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Omkunstnerne:  

 

Linda Jansson Lothe er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og 

Konstfackskolen i Stockholm. Hun har keramikkverksted  i Oslo. Linda  har 

drevet med kunstformidling for barn og unge i flere år ved siden av egen 

kunstnerisk praksis. Hennes arbeider er representert i samlinger i inn og utland. 

Hun er akkurat ferdig med et utsmykkingsoppdrag i sin hjemby Göteborg ,på en 

skole. 

 

Maria Jansson Lothe er utdannet dansekunstner ved Skolen for samtidsdans i 

Oslo og Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London. Hun 

underviser i dans, yoga og visuell kunst ved siden av sin kunstneriske praksis 

som utøver og koreograf. Hun jobber kunstnerisk både i Norge og England og er 

opptatt av tverrfaglige samarbeid mellom kunstformer. 

 

Linda og Maria har samarbeidsprosjektene ” Mellomrom” og "Skaga", der de 

utforsker grenselandet mellom dans og keramikk. I Eidsvoll vil Maria og moren 

Linda samarbeide i produksjonen  «Fabeldyret» som er tilpasset elevene på 

4.trinn. 
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Forarbeid og etterarbeid: 
Det er viktig at elevene er forberedt. Lærerne kan snakke med elevene på 

forhånd om hva et fabeldyr kan være og hva elevene kan ta med hjemmefra for å 

pynte sitt fabeldyr. 

 

Opplegget skal knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i norsk og kunst og 

håndverk. 

 

 

Materialer: 
 Skolen må skaffe: 

A4 ark til skissetegning og til underlag for skulptur. 

Blyant til skissetegning. 

Hvite plastposer til elevene (søppelposer) til å pakke inn leiren 

Knapper, tegnestifter, spiker, piperensere, fyrstikker eller lignende – til å 

dekorere dyret med. Små ting, ikke for store.Ta gjerne med dekor 

hjemmefra. 

 

 Kunstneren skaffer: 

Ståltråd og leire.  

   

 Annet – huskeliste for skolene 
 Stort nok formingsrom med vask må være klart. 

Hvis det er mange elever i gruppen, ber vi om at et ekstra rom, vegg i 

vegg, reserveres opplegget. (Det må være god arbeidsplass til elevene og 

kunstneren). 

 Alle materialene må være på plass innen kunstneren kommer, i rommet 

som skal brukes. 

 Det må være ryddet plass til de ferdige fabeldyrene. Disse skal tørke i ca 

ei uke før elevene får ta dem med hjem.  

 Elevene har på seg klær som tåler leire. 

 Klassens lærer og evt spesiallærer følger klassen, og hjelper til. Viktig 

at lærerne følger hele prosessen. 

 Vi oppfordrer skolene til å stille ut arbeidene på egen skole. 

 Det er hyggelig om skolen serverer te eller kaffe. 
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Tidsplan for Fabeldyret. Hver dag fra klokken 09.00 til 13.00 

Dag Skole Grupper Antall utøvere 
05.mars Dal 2 17 +17 Linda og Maria 

07.mars Dal 2 17 +17 Begge 

08.mars Langset 2 17 +17 Begge til 12.50. 
12.mars Ås 2 13 +14 Begge 

14.mars Ås 2 13 +14 Begge 
15.mars Bønsmoen 2 13 +15 Begge 

18.mars Bønsmoen 2 15 +15 Begge 
19.mars Råholt 2 14 +15 Begge. Kun ett rom 

21.mars Råholt 2 14 +15 Begge. Kun ett rom 

25.mars Eidsvoll Verk 2 14 +16 Begge 
26.mars Vilberg 2 14 +15 Begge 

28.mars Vilberg 1 13 Linda  
 

                                  
 

 

Produksjonen er utarbeidet av Linda Jansson Lothe. 

linda@lindalothe.no 
 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

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

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

 

 

5.trinn: Skolekino 
 
Elevene på 5.trinn vil få skolekino i løpet av skoleåret. Visningssted er 

Panorama kino. 

Informasjon om filmen sendes ut til skolene i god tid før filmfremvisningen. 

Det vil også bli sendt ut studieark og filmen krever både for- og etterarbeid. 

 

Skolene bestiller selv buss. Faktura sendes Eidsvoll kommune med ref nr 

50710. 

 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

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

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no


 26 

 

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 å ha med penger og hvor 

mye.  

Gi beskjed til koordinator i god tid dersom det er med rullestolbrukere. 
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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, noe som passer inn i læreplanen for 5.trinn. 

 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. 

 

 

 

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

 

Tidsplan: 

Dag Skole Elevtall tid 

20.mai Vilberg 48 09.15-13.00 
21.mai Ås 44 09.15-13.00 

23.mai Råholt 55 09.15-13.00 
24.mai Bønsmoen 43 09.15-13.00 

27.mai Eidsvoll Verk 35 09.15-13.00 

28.mai Langset 28 09.15-13.00 
03.juni Dal 65 09.15-13.00 
 

 

 

 

Prosjektet er utarbeidet av Anne Grete 

Røise, Byrud Gård. 

post@smaragdgruvene.no 

63968611 

 

 

 

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 – ”Gøy å lese!” 

 

Litteraturformidling 

v/ barne- og ungdomsbibliotekaren 

Sted: På den enkelte skole  

Varighet: ca. 35 - 40 minutter  

 

Om opplegget: En smakebit av nyeste og beste skjønnlitterære bøker for 

målgruppen.  

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 

litteratur. 

Her legges det først og fremst vekt på å formidle 

spennende, triste, skumle og stille bøker, lette og 

vanskelige bøker. Altså noe for en hver smak!  

 

 

 

       Merknad: Bibliotekaren kommer til 

skolen seinest 15 minutter før opplegget starter.  Det er også fint hvis læreren starter 

pc/smartboard før opplegget starter.  Læreren må være tilstede under hele opplegget! 
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Tid:      

Vilberg skole      fredag 12.april 2019         kl. 08.30 – 08.50  

         kl. 08.50 – 09.25  

 

Ås skole      torsdag 11. april 2019       kl. 09.00 -  09.40  

 

Langset skole           tirsdag 9.april 2019          kl. 08.30 – 09.10  

         kl. 09.45 -10.25 

       

Feiring skole                tirsdag 9. april 2019         kl. 11.00 – 11.40  

Eidsvoll verk skole      mandag 8.april 2019        kl. 09.00 – 09.40    

  

 

Bønsmoen skole   tirsdag 2.april 2019      kl. 10.15 – 10.55    

  

Råholt skole   torsdag 4. april 2019           kl. 09.00 – 09.55 

  

Dal skole              fredag  5.april 2019            kl. 09.00 – 09.40  

                  kl. 09.45 – 10.25     

         

 

 

Arena/rom: 
Bibliotekaren trenger tilgang på rom som har smartboard/ evt. mulighet til å bruke prosjektor 

på lerret.  Gi  beskjed i god tid dersom bibliotekaren må ha med egen bærbar pc. 

 

 

 
 

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 
 

6.trinn  Fotokurs 
 

Kursholder: Lektor i medievitenskap Øivind Sandbu 

 

Tema: fotografering 

Sted: i klasserom på den enkelte skole   

Tid: 90 minutter pr gruppe 

Grupper: elevene deles inn i grupper på 12 elever før oppstart 

 

Kursholder kommer 20 min før oppstart. Han har med seg utstyr 

som elevene får låne. 
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Fortelle med bilder 

 En introduksjon til kamerateknikk og komposisjon. 

 

Bildet har i de senere år blitt et stadig viktigere språk i menneskelig 

kommunikasjon. De tradisjonelle mediene er mer visuelle og det samme gjelder 

den private og offentlige samtale gjennom sosiale medier og andre kanaler. 

Dagens elever må i stor grad forvente å jobbe med bilder på en eller annen måte 

i sitt fremtidige yrkesliv.  

 

Denne dagen vil elevene lære hvordan de kan bruke fotospråket mer presist. Det 

blir en kort innføring i kamerateknikk og komposisjon. Hvordan bruker vi lyset 

og hva skaper et godt bilde? For å få til dette må vi selvfølgelig fotografere mye! 

 

 

 

Med utgangspunkt i kompetansemål for 6. trinn: 
 

Kunst- og håndverk: 

 

 fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv 

og utsnitt  

 samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og 

skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur  

Norsk: 

 kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder.  
 

 

 

 

 

                              
VIKTIG: Elevene deles opp i grupper på ca 12 elever og sendes i puljer til 

kurset. Hver pulje får 90 minutter. Pause mellom puljene avtales med fotografen 

når han kommer til skolen. 

Fotografen har selv med seg utstyr.  
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Tidsplan: 

Dag Skole  Elevtall Antall puljer 
pr dag 

Oppstart kl 

 30.april Feiring 36 pr dag 3 09.00 
 06.mai Råholt 21 pr dag 2 08.30 

 07.mai Råholt 21 pr dag 2 08.30 

 09.mai Dal 30.pr dag 3 08.30 
 10.mai Dal 25 pr dag 2 08.30 

 13.mai Bønsmoen 20 pr dag 2 08.30 
 14.mai Bønsmoen 21 pr dag 2 08.30 

 20.mai Ås 33 pr dag 3 08.30 
 21.mai Ås 20 pr dag 

 
2 
 

08.30 

 23.mai Vilberg 30 pr dag 3 08.30 

 24.mai Vilberg 22 pr dag 2 08.30 

 27.mai Eidsvoll Verk 35 pr dag 3 08.30 
 28.mai Langset 23 pr dag 2 08.30 
 

 

 

Prosjektet er utarbeidet av Øivind Strand Sandbu. 

oivindss@yahoo.no 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

66107203/48281748 

 

 

mailto:oivindss@yahoo.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: Marte B.Sandhaug 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 selskapsdans og folkedans 

i 3/4 takt utført primært i tett 

posisjon. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Selskapsdans
https://no.wikipedia.org/wiki/Folkedans
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/3-4_rhythm_metre_meter_time_measure.ogg
https://no.wikipedia.org/wiki/Taktart
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tett_posisjon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Tett_posisjon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Wien
https://no.wikipedia.org/wiki/1780-tallet
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Tidsplan høsten 2018. 

Dag Skole Elevtall tid 

29.okt Dal gruppe 1 
Dal gruppe 2 
Dal gruppe 3 

18 
18 
18 

09.00-10.00 
10.15-11.15 
11.30-12.30 

30.okt Råholt gruppe 1 
Råholt gruppe 2 
Råholt gruppe 3 

18 
19 
19 

09.00-10.00 
10.15-11.15 
11.30-12.30 

31.okt E. Verk gruppe 1 
E.Verk gruppe 2 

16 
16 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

01.nov Bønsmoen gr 1 
Bønsmoen gr 2 

21 
21 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

02.nov Ås gruppe 1 
Ås gruppe 2 

16 
15 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

05.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 

06.nov Langset gruppe 1 
Langset gruppe 2 

17 
17 

09.00-10.00 
10.15-11.15 

 

 

Opplegget er utarbeidet av Mona Stubsveen Bråten, Eidsvoll ballettsenter. 

 

 

 

 
 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

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

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 i «gamle dager». 

Sted: Mjøssamlingene på Minnesund, Minnestranda 35, 2092 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. 
 

 

 
 

 

Presentasjon: 

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 
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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. 

 

Vi ser for oss et opplegg som varer en halv skoledag, hvor vi kan ta imot max 75 

elever x 2 per dag. Vi legger opp til 5 poster rundt på anlegget, med 15 minutter 

på hver post (inkl forflytning), og max 15 elever per gruppe. 

 

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

Anlegget er ikke universelt tilrettelagt, så i tilfelle av elever med 

funksjonsnedsettelser må vi også vite dette, slik at vi kan ha et alternativt 

opplegg. 

 

Dagen legges opp slik: 

Gruppe 1 -5 – ankomst kl 08.50 
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 

 

Post 1 – 
Verkstedet 

09.00-09.15 

Post 2 – 
Pakkhuset 

09.15-09.30 

Post 3 - Slippen 09.30-09.45 
Post 4 - Brygga 09.45-10.00 

Post 5 – 
Oppgave: finn en 
hemmelig 
gjenstand 

10.00-10.15 

Båten 10.15-10.45 
Lunsj 10.45-11.15 

Hjemreise Ca 11.20 
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Gruppe 6 -10 – ankomst kl 10.35 
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 

 

Lunsj 10.45-11.15 

Post 1 – 
Verkstedet 

11.15-11.30 

Post 2 – 
Pakkhuset 

11.30-11.45 

Post 3 - Slippen 11.45-12.00 

Post 4 - Brygga 12.00-12.15 

Post 5 – Oppgave: 
finn en hemmelig 
gjenstand 

12.15-12.30 

Båten 12.30-13.00 

Hjemreise Ca 13.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsplan. Husk å møte 10 minutter før oppstart. 

Dato Skole Antall elever kl 

10.sept Vilberg 
Eidsvoll Verk 

53 
32 

09.00-11.20 
10.45-13.05 

11.sept Langset 
Dal 

34 
54 

09.00-11.20 
10.45-13.05 

13.sept Ås 
Bønsmoen 

35 
43 

09.00-11.20 
10.45-13.05 

14.sept Råholt 
Feiring 

56 
37 

09.00-11.20 
10.45.13.05 

 

 
 

 

 

 

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 

 

1.-4. trinn. Teaterforestillingen MAIA 

             Gul katt produksjoner. 

 

Teateret kommer to timer før første forestilling for å rigge og 

trenger en time etter forestillingen for å rydde. 

Husk å slå av skoleklokka under forestillingen. 

 

Sted: Skolens gymsal 

Varighet: 35 minutter pluss 10 min samtale i etterkant 
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OM FORESTILLINGEN:  

Tidlig en vårdag, dypt inne i en vakker skog der det er en liten 

lysning, blir en bitteliten jente til fra innsiden av en blomst.  Fordi hun er så liten 

og vakker vil alle hun møter bestemme hva som er 

best for henne. 

 Hvordan skal en som er så bitteliten få sagt fra hva hun vil, når alle 

 andre ser ut for å vite bedre enn henne? 
 

 MAIA er en adapsjon av Tommelise av H.C. Andersen fortalt i et poetisk 

 og lekent landskap, ved bruk av tegneseriemime og nyskrevet musikk. 

 

Regi: Anders Sanzén 

Komponist/Musiker: Lene A. Killingmo 

 Skuespiller: Anne-Marthe Lund Engnes 

 Lys: Jan-Egil Engnes 

 Lyddesign: Håkon Brynjulvsrud 
 

 Forestillingen er laget med støtte fra Fond For Utøvende Kunstnere og 

 Skuespillerforbundets fond for frilansere, Trikkehallen på Kjelsås og 

 Sagene Samfunnshus. 

 
FORSLAG TIL FOR/ETTERABEID: 

 

I forkant kan for eksempel eventyret om Tommelise leses, dette kan ses som en 

del av kompetansemål både for 2. og 4. trinn i norskfaget. 

KOMPETANSEMÅL 2. TRINN NORSK: 

Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. 

KOMPETANSEMÅL 4. TRINN NORSK: 

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

og kulturer 

forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre 

   
 

I etterkant kan det være aktuelt å diskuter rundt temaer som er kompetansemål i 

samfunnsfag. 

FRA KOMPETANSEMÅL 4. TRINN SAMFUNNSFAG 

gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i 

kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast 

samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt 
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PRAKTISK INFO: 

- Forestillingen spilles i et stor rom gymsal el. liknede. 

- Strøm, 2 x 16 amper stikkontakter eller 3 fas kontakt. 

- Rommet må blendes så det blir mørkt. Har man ikke gardiner kan mye gjøre 

med svarte søppelsekker. 

- Innrigg: 2 timer, utrigg: 1 time, forestilling ca 35 min. pluss en liten samtale 

med barna i etterkant. 

 

 

 
VIKTIG: 

- Vi tar gjerne i mot bærehjelp fra skolens kulturverter, de hjelper med å bære 

inn utstyr og bære ut når vi er ferdig. Rigge opp må vi gjøre alene. 

- Kulturverter setter også opp matter, benker og stoler. Dette gjør de etter at vi 

har funnet ut hvor i rommet vi skal spille.  

- Hvis dere har skoleklokke som ringer i løpet av den tiden forestillingen(e) 

foregår er må denne slåes av. 

- Innslipp av elever i salen: Alle elevene samles utenfor, vi slipper inn når alle 

har kommet. Elevene skal ikke sitte i salen og vente.  
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Teaterforestillingen MAIA, for 1. til 4.trinn. 
Dato Skole Antall elever konserter 

17.sept Dal skole 296 fordelt på 3 
forestillinger 

Kl.10.00 
Kl.11.00 
Kl.12.00 

18.sept FRI   

19.sept Ås skole 163 elever fordelt 
på 2 forestillinger 

Kl.10.00 
Kl.11.00 

20.sept Råholt skole 213 elever fordelt 
på 2 forestillinger 

Kl.10.00 
Kl.11.00 

21.sept Vilberg skole 202 elever fordelt 
på 2 forestillinger 

Kl.10.00 
Kl.11.00 

24.sept Langset skole  88 elever Kl.10.00 

24.sept Feiring skole, busser til 
Langset skole. 

 50 elever Kl.11.00 på Langset skole 

25.sept Eidsvoll Verk skole, går 
eller busser til Bønsmoen 
skole. 

120 elever Kl.10.00 på Bønsmoen skole. 

25.sept Bønsmoen skole 181 elever fordelt 
på 2 forestillinger 

Kl.11.00 
Kl.12.00 
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Produsert av Gul katt produksjoner. 

 Kontaktperson Lene Anett Killingmo.    lene@gulkatt.no 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen  66107203/48281748 

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

5.-7.trinn: Skolekonsert FANT 

Sted: På den enkelte skole 

Varighet: 35-40 minutter 

Utøverne kommer 20 minutter før konserten starter. 
 

 

Medvirkende 

 Unni Løvlid (vokal) 

 Georg Reiss (klarinett) 

 Vegar Vårdal (fele) 

 

I denne konserten får dere møte Askeladden, Kjerringa med Staven og Per 

Spelemann. I den musikalske sekken sin har de med seg folkemelodier, kjente 

og mindre kjente barnesanger, og tull og tøys og fanteri. 

Lærerveiledning 

Unni, Georg og Vegar har spilt på skoler over hele landet, og nå gleder de seg 

til å komme på besøk til dere. De vil gjerne ha med elevene på sangene «Per 

Spelemann» og «Kjerringa med Staven». Er disse sangene ukjente, er det bra 

om dere øver litt på forhånd.  

 

http://aabk.ksys.no/davoo/e91a57cff85d85cc3849fd7ee72c9c348ea86064/sh2202w2241-ftJ/
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Praktiske konsertforberedelser: 
Gjør elevene kjent med programmet på forhånd. De forberedte møtene er ofte de 

beste. 

Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og opplever konserten på 

lik linje med dem. 

Vi har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører.  

Om utøvere og produsenter 

 Arrangert av: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 

 Produsent: Morten Brenne, Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene). 

 Idé/opplegg: Musikerne og Morten Brenne 

 

Kontaktperson utøver 

Musiker Georg Reiss, tlf 90142331. 

Programlengde 

40 

Maks publikumsantall 

170 

Arena / rom 

Musikerne bruker langsiden i gymsalen. Elevene sitter i amfi av først matter, så 

benker og stolrekker bakerst 

Bærehjelp 

nei 

Oppriggingstid 

20 min. 

Nedriggingstid 

10 min. 

 

 

 

Merknad 

God aldersspredning er viktig på denne konserten. Derfor ber vi om stolpedeling 

(jevn fordeling av 1.-7. trinn) ved flere konserter på skolen. Musikerne kommer 

20 min. før første konsert, og da må konsertlokalet være klargjort for 

rigging.Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk at det alltid 

er hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted. 
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Tidsplan: 

Dag Skole Antall elever kl 

5.desember Feiring 37 09.00 

5.desember Langset 85 10.30 

6.desember Dal 170 09.30 

6.desember Råholt 160 11.30 

6.desember Bønsmoen 130 13.00 

7.desember Eidsvoll Verk 110 09.30 

7.desember Ås 130 11.30 

7.desember Vilberg 160 13.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dks ansvarlig:  

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

http://aabk.ksys.no/davoo/19cd41055be5ac371e7ba905d41185c8c0a6ee34/sh3264w2448-ftJ/
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

 

1.-4.trinn: Skolekonsert 

 
Denne konserten er ikke ferdig planlagt da katalogen sendes ut. 

Skolene vil få nærmere informasjon. 
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 Eidsvolls kulturelle skolesekk 
 

8.trinn: Demokratiske superhelter. 
 

Tema: Kulturarv/demokrati 

Sted: Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret i Wergelands hus. 

Varighet: 2,5 time med matpause. 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 

 

 

   
 
 

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

forandret seg fra 1814 og frem til i dag. Hvordan påvirker det samfunnet hvem 

som har stemmerett? Og burde 16.-åringen få rett til å stemme? 
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Leve sammen 

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

til et litt bedre sted å bo. Vi kaller 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 felles 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: 

 

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. 

 

Demokratiske superhelter i dag 

Enda klinger de modige stemmene fra 1814, men nå spør vi: Hvilke superhelter 

kan inspirere oss i dag? Elevene vil bli kjent med unge helter fra i dag som har 

gjort verden til et bedre sted. 

Tilslutt vil elevene, i grupper, selv få utforme sin egen demokratiske superhelt: 

Hvordan vil den gjøre verden til et bedre sted, hvilke svakheter har den, hva 

heter den? Her får elevene bruke fantasien og kreativiteten gjennom utforming 

av superhelt, tegning av emblem på t-skjorte og utforming av eget slagord. 

 

 

 

Vi anbefaler skolen å jobbe med temaet demokrati i forkant av besøket. Hva 

betyr ordet demokrati, hva betyr det for hver enkelt av oss? Hvordan kan vi 

bruke vår tid til å gjøre verden til et bedre sted? Det vil også være nyttig å se på 

stemmerett gjennom historien og hva det har betydd for utviklingen av Norge 

som et demokrati. For faglig påfyll se www.eidsvoll1814.no og minstemme.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eidsvoll1814.no/
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Gjennom kreative oppgaver 

aktiviseres alle elevne . 

 

 

 

 

Velkommen til en 

tankevekkende og morsom 

dag på museet Eidsvoll 1814.  

 

 

 

 

Tidsplan våren 2019. 

Dag Skole Elevtall Klokkeslett 

 15.jan VUSK Ca 40 elever 10.00-12.30 

 16.jan VUSK Ca 40 elever 10.00-12.30 

 17.jan VUSK Ca 30 elever 10.00-12.30 

 18.jan RUSK Ca 52 elever 10.00-12.30 

 22.jan RUSK Ca 52 elever 10.00-12.30 

 23.jan RUSK Ca 52 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:marit.robertsen@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 

matpakke  og drikke. 

VUSK sykler, Feiring og RUSK bestiller buss. Faktura til Eidsvoll 

kommune. Refnr. 50710 

 

 

 

 
Eidsivatinget 1022. 
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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. 

 

Vår grunnlov fra 1814 som setter rammer for rettsstaten har forankring blant 

annet i en 1000 års Tingtradisjon hvor sedvanerett og folkestyre bygget 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 får 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 refleksjon 

og samtale rundt viktige verdier og prinsipper. Fra åsatru til kristendom og 

endringer i verdier og menneskesyn. De får lære om historiske hendelser og 

delta i aktiviteter og diskusjoner. 

 

Det blir servert et varmt måltid, «Vikingsuppe», halvveis i aktivitetene.  

 

Forarbeid: Selv om det ikke er påkrevet, er det en fordel å bli kjent med de 

spennende hendelsene som førte til at Olav ble enekonge i Norge og til 

etableringen av Eidsivatinget, statskirken og andre institusjoner. Dessuten 

hendelsene rundt hans død og kanonisering.  

 

Vi inviterer til litt frivillig etterarbeid som deles ut på stedet. For mer fordypning 

tilbyr vi også elevhefter med varierte oppgaver tilpasset ungdomsskolen.  
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Olav Rex, senere Olav den Hellige. 

 

 
 

Hoelsevja ca 1838. Bortsett fra husene, så nok evja slik ut i 1022. 
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Tidsplan høsten 2018. Møt 10 minutter før oppstart. 

Dato skole Antall elever 
27.aug VUSK 50 elever  

29.aug VUSK 50 elever 

31.aug Feiring 36 elever 
03.sept RUSK 44 elever 

05.sept RUSK 44 elever 
07.sept RUSK 44 elever 

10.sept VUSK og RUSK 25 elever og 25 elever 
 

Produksjonen er lager av jubileumskomiteen for Eidsivatinget 2022. 

Ansvarlig Rolf Thon 

rolfthon@online.no 901 72 818 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

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

 

 

Sverd fra Steinsvik. 

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

 

 

9. klasse: Forfatterbesøk v/Lise Forfang 

Grimnes 

Sted: På den enkelte skole  

Programlengde: 45 minutter 

Merknad: Forfatteren kommer til skolen 

seinest 15 minutter før 

opplegget starter.  

Maks publikumsantall: Maks 60 

personer. Læreren skal være til stede. 

Arena/rom:Et uforstyrret rom som kan 

 blendes noe. Trenger prosjektor og pc, forfatter har med egen minnepinne. 

 

Om forfatteren: Lise Forfang Grimnes er forfatter og kulturformidler, 

opprinnelig fra Oslo, bosatt i Nannestad. Hun jobber hovedsaklig med 

forestillinger gjennom Den Kulturelle Skolesekken, kursvirksomhet rettet mot 

skole og ungdom, samt at hun er engasjert gjennom året i UPOLERT - et 

fortellerprosjekt hvor unge afghanere forteller livshistoriene sine. Lise Forfang 

Grimnes har skrevet Kaoshjerte, som hun fikk Kulturdepertamentets 

debutantpris og Østfoldungdommens Kritikerpris for, samt 

oppfølgeren Blodskraft.  
 

Om opplegget:  

Mellom lys og mørke finnes en kraft som kan inspirere til å lage gode 

fortellinger. Hvilken stemning en tekst vekker i oss er viktig. Hvordan kan vi 

bare med ord skape gåsehud? Hvordan kan vi male fram kontrastfylte bilder 

som suger oss fast? 

 

Sjangermessig fokuserer vi på fantastisk litteratur (fabelprosa/fantasy); dens 

røtter, historikk og plass i samtiden. Forfatteren tar utgangspunkt i eget arbeid, 

men bruker også andre eksempler fra litteratur, eget liv, vandresagn, film og 

dataspill. Timen er lagt opp delvis som foredrag, og delvis som dialog, ispedd en 

liten quiz. Hun forteller og leser fra bøkene sine. 
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Tid: 
Vilberg ungdomsskole  14.januar 2019   kl. 09.10 – 09.55   

Vilberg ungdomsskole   14.januar 2019    kl. 10.05 – 10.50  

 

Vilberg ungdomsskole  15.januar 2019               kl. 10.05-10.50 

Vilberg ungdomsskole   15.januar 2019             kl. 11.25 – 12.10  

 

Vilberg ungdomsskole   16.januar 2019            kl. 10.05 – 10.50  

 

Råholt ungdomsskole  18.januar 2019           kl. 09.00 – 10.00   

Råholt ungdomsskole  18. januar 2019           kl. 10.10 – 11.10  

 

Råholt ungdomsskole  22.januar 2019           kl. 09.00 – 10.00   

Råholt ungdomsskole  22.januar 2019           kl. 10.10 – 11.10 

 

Råholt ungdomsskole  23.januar 2019          kl. 09.00 – 10.00   

Råholt ungdomsskole  23.januar 2019                    kl. 10.10 – 11.10 

 

Råholt ungdomsskole  24.januar 2019          kl. 09.00 – 10.00   

 

 

  

 
Plan for grunnleggende språk-lese-og skrivekompetanse i 

barnehage og grunnskole: 

 
Mål og tiltak for 8.-10. trinn 

Hovedmål 1: Videreutvikle leseferdigheter og leseforståelse 

Delmål  

- Kunne tilnærme og tilegne seg forskjellige typer teksters innhold, 

oppbygging og formål 

- Kunne tolke og analysere ulike typer tekster. Forstå sammenhengen og kunne lese ”mellom 

linjene” 

 

Ansvarlig: Barne- og ungdomsbibliotekar  

   Nina Christine Gundersen  

v/Eidsvoll bibliotek 

Tlf.: 6610 7223 / 99436749  

   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 

 
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 
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Elevene skal ha med noe å skrive med og noe å skrive på. Opplegget er ikke 

produktrettet, men kan utløse skrivelyst og litteraturglede. 

 

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 

 

Tid:  
 Torsdag 20.september 2018: Feiring skole, 1. grupper (3 t.pr.gr) 

 Torsdag 20.september 2018: VUSK, 1. grupper (3 t.pr. gr) 

 Tirsdag 25. september 2018: VUSK, 2. grupper (3 t.pr. gr) 

 Torsdag  27.september 2018: VUSK, 2. grupper (3 t.pr. gr) 

 Tirsdag 9. oktober 2018: RUSK, 2.grupper (3 t.pr.gr) 

 Torsdag 11. oktober 2018: RUSK, 2.grupper (3 t.pr.gr) 

 Tirsdag 16.oktober 2010: RUSK, 2. grupper (3 t.pr. gr) 

 Torsdag 19.oktober 2018: RUSK, 2.grupper (3 t.pr.gr) 

 

 

Widar Aspeli avtaler klokkeslett for besøkene med den enkelte skole. 

 

Plan for grunnleggende språk-lese-og skrivekompetanse i barnehage og 

grunnskole: 
Mål og tiltak for 8.-10. trinn 

Hovedmål 2: Videreutvikle skriftspråklig kompetanse 

 

Delmål: 

- Kunne skrive en tekst med riktig valg av sjanger, med relevant oppbygging, 

innhold og sammenheng 

- Arbeide med innholdsforståelse i tekst i alle fag; Systematisk arbeid med 

begreper 

 

 

 

 

Ansvarlig: 
Barne – og ungdomsbibliotekar 

Nina Christine Gundersen 

v/Eidsvoll bibliotek  

Tlf.:66 10 72 23/99 43 67 49 

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

 

 

 


