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Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll 
Eidsvollelevenes møte med profesjonell kunst, profesjonelle 

kunstnere, varierte kulturuttrykk 

og Eidsvolls rike kulturhistorie 

 

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing der Kulturtanken er 

den øverste etat. 

Ordningen er finansiert gjennom spillemidler fra Norsk Tipping og kommunale 

midler. Eidsvoll kommune er en 100% kommune der tippemidler overføres 

direkte til kommunen. Dette gir oss frihet, men også store utfordringer og et 

stort ansvar. Det gir oss muligheten til å virkeliggjøre en av hovedintensjonene 

bak etableringen av Den kulturelle skolesekken: Kulturskolesekken skal være 

unik for den kommunen det gjelder. 

Gjennom Den kulturelle skolesekken får barna oppleve profesjonelle utøvere 

innen visuell kunst, musikk, litteratur, film, teater og kulturarv.   

  

Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll er et samarbeid mellom kultur og skole.  

 

 

I den nye overordnede delen av læreplanen står det at elevene skal få oppleve et 

variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. Dette kan Den 

kulturelle skolesekken være med å bidra til. 

 

 

Den kulturelle skolesekkens målsettinger finner vi i Stortingsmelding nr. 8 

(2007-2008):  

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

• Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg 

kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 

• Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og 

kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål 
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For å oppnå målene må Den kulturelle skolesekken 

 

• være en fast og forutsigbar ordning 

• være for hele grunnskolen 

• ha basis i Læreplanen 

• gi alle elevene kulturtilbud av høy kvalitet 

• vise et kulturelt mangfold 

• gi regelmessige tilbud og representere en bredde av kulturuttrykk 

som scenekunst, visuell kunst, musikk, litteratur og kulturarv 

• være et samarbeidstiltak mellom skole- og kultursektoren 

• være lokalt forankret 

• formidle til elevene kommunens rike kulturhistorie 

• gi alle opplevelsen av et eierforhold til Den kulturelle skolesekken 

 

 

 

Det er viktig at vi fortsetter det gode samarbeidet mellom kulturkontaktene 

i skolen og programutvalget i DKS. Det er viktig med god informasjon og 

god kommunikasjon mellom kulturkontaktene, lærerne og ledelsen ved den 

enkelte skole. 

 

 

Programutvalget for Den kulturelle skolesekken i Eidsvoll er 

 

Kaja Aadne Thoresen-DKS koordinator   473 41 626 

kaja.thoresen@eidsvoll.kommune.no   66107203 

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 

Arne Dahr-rektor i kulturskolen 

arne.dahr@eidsvoll.kommune.no    66107207 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaja.thoresen@eidsvoll.kommune.no
mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
mailto:elin.langaard@eidsvoll.kommune.no
mailto:anne.brodal@eidsvoll.kommune.no
mailto:arne.dahr@eidsvoll.kommune.no
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BUSSTRANSPORT 

 

I de tilfellene elevene trenger busstransport, bestilles dette av den enkelte 

skole.  

 

Faktura sendes til: 

EIDSVOLL KOMMUNE 

Fakturamottaket 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

 

eller elektronisk til faktura@eidsvoll.kommune.no 

 

 

Merkes med ref.nr.: 50710 

 

 

 

 

Evaluering: 
Etter avsluttet prosjekt, sender skolene en evaluering til 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 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Eidsvolls kulturelle skolesekk 

 

1.trinn:God bok og dansende føtter 
 

Tema: Dans og bibliotek  

Sted:  På Eidsvoll bibliotek og på skolene 

Varighet:  35 – 40 min pr økt 

 

Fremmøte 10 minutter før oppstart 

Første økt begynner presis 09.30 

Elevene deles i to grupper før de kommer 

 

Elevene blir møtt av barne- og ungdomsbibliotekar Nina Christine  

Gundersen. 

 

 

Bibliotek: Bli kjent med ditt bibliotek! Det blir også lesestund i løpet av besøket 

og mulighet til å utforske biblioteket! 

Elevene vil under besøket få en konvolutt med informasjon om biblioteket, 

boktips og et lånekortskjema. Dersom elevene ønsker å få lånekort kan 

foreldrene komme innom med skjema i etterkant av besøket og få det.  

 

  

Bibliotekbesøket kjøres samtidig med opplegget Dans som ledes av instruktører  

fra Eidsvoll Ballettsenter.  
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Merknad: 

Læreren(-e)/assistenter må være til stede 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. Vi oppfordrer gjerne trinnet å komme på besøk senere for å 

låne bøker eller bestille bokkasser i etterkant av besøket.  

 

 

 
 

 

Vi utforsker dansens spennende uttrykk og musikkens rytmer. 

Ballett, jazz, hip hop og break! 

 

Velkommen til danseverksted med Mona Stubsveen Bråten og Marte Blikås 

Sandhaug, ballettpedagoger. 
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Dato, klokkeslett og sted: 
 

Eidsvoll bibliotek, 2021 : uke 41  
  

 

Dag Skole Antall elever Tid 

11.oktober  Eidsvoll verk  40 09.30 – 11.30 

12.oktober  Ås  46 09.00 – 10.30 

 

11.00 – 12.30  

14.oktober Vilberg 45 09.30 – 11.30  

15.oktober  Vilberg 44 09.30 – 11.15  

15.oktober  Langset 10 11.30 – 12.45  

18.oktober  Feiring  14 09.30 – 11.15 

18.oktober  Steiner skolen 18 11.30 – 12.45  

 

 

På den enkelte skole,  uke 42 -43 
  

Dag  Skole Antall elever Tid 

21. oktober  Bønsmoen 41 09.30 – 11.30  

26.oktober  Råholt 62 09.30 – 11.00 

 

11.30 – 12. 15  

28.oktober  Dal 68 09.15 – 10.45  

 

11.15 – 12.45  

 

  

Transport: De skolene som måtte trenge busstransport, ordner dette selv. 

Faktura sendes til Eidsvoll kommune med ref nr 50710. 
 

 
 

Kompetansemål: musikk: 
• I faget musikk utvikler elevene kompetanse i spill, sang og dans, i å lage 

musikk og i å forme og forstå et mangfold av uttrykk. Faget skal bidra til 

at elevene forstår hvordan musikk både springer ut av kulturer, skaper 

kultur og bidrar til samfunnsendringer, og elevene skal få erfare at musikk 

kan bidra til livskvalitet.  

Gjennom faget musikk skal elevene utvikle sine estetiske, kreative og 

skapende evner. Faget skal legge til rette for musikkglede og 

mestringsfølelse. 
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Kompetansemål norsk etter 2. års trinn  
 

• lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk 

• låne og lese bøker fra biblioteket 

• uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre 

kreative aktiviteter 

• samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre 

• leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord 

• trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving 

• lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle 

strategier for leseforståelse 

• lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler 

• beskrive og fortelle muntlig og skriftlig 

• skrive tekster for hånd og med tastatur 

• bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i 

tekster og samtale om egne og andres tekster 

• lage tekster som kombinerer skrift med bilder 

• utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og 

uttrykk 

• utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom 

talespråk og skriftspråk 

 

 

Ansvarlig:  Barne- og ungdomsbibliotekar 

   Nina Christine Gundersen    

           v/Eidsvoll bibliotek 

Tlf.:  66 10 72 23     

Mail: 

nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no  

 

Ansvarlig dans : Marte Blikås Sandhaug, ballettpedagog 

    Mona S. Bråten, ballettpedagog 

    eidsvollballett@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nina.christine.gundersen@eidsvoll.kommune.no
mailto:eidsvollballett@hotmail.com
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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 enkle kostymer, deles de i grupper. Alle elevene 

får komme innom alle stasjonene. 



 10 

 

 

 

 
 

 
På husmannsplassen møter elevene husmannen og kona som forteller hva en 

husmannsplass er og om livet på den lille gården. Elevene får være med å gjøre 

oppgaver som det var vanlig at barn gjorde rundt år 1900. Det kunne være å 

bære vann, bære ved, vaske poteter eller mate grisene. 
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I bryggerhuset stekes det lefse på grua. Elevene spiser og hygger seg nede, mens 

små grupper får gå opp på loftet og se på hvordan de rullet klær før i tida. 
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Grillene er tent og elevene griller medbrakte pølser i matpausa.  

 

 
 

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

der det trengs. De må også hjelpe til med grilling av pølser. 

 

 

 

 

 

Kompetansemål i historie: 

- Undersøke og drøfte hvordan menneske og samfunn har forandret seg 

gjennom tidene 

- Kjenne igjen historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale 

samlinger og minnesmerker. 

 

 
 

 

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.   
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Tidsplan høsten 2021. 

 

Dag skole Antall 

elever 

Tid 

 

26.aug Langset 16 09.00-13.00 

27.aug Steinerskolen 1.-2.trinn 17 09.00-13.00 

30.aug Ås 22 09.15-13.15 

31.aug Dal 20 09.00-12.45 

02.sept Dal 21 09.00-12.45 

03.sept Dal 21 09.00-12.45 

06.sept Ås 22 09.15-13.15 

07.sept Råholt 16 09.00-13.00 

09.sept Råholt 16 09.00-13.00 

10.sept Råholt 16 09.00-13.00 

13.sept Eidsvoll Verk 22 09.00-13.00 

14.sept Feiring 1.-2. tr. 26 09.30-13.30 

16.sept Bønsmoen 17 09.00-13.00 

17.sept Bønsmoen 17 09.00-13.00 

20.sept Vilberg 15 09.00-12.30 

21.sept Vilberg 14 09.00-12.30 

23.sept Vilberg 14 09.00-12.30 

 

Gi beskjed om matallergier og intoleranser direkte til Brit Bunæs, 

noen dager i forvegen.   brit.bunaes@gmail.com 

Gi beskjed til koordinator i god tid dersom det er med elever med 

spesielle behov. 

 
  

Produksjonen er et samarbeid mellom  Bygdetunets venner og Akershus 

museum. 

Ansvarlig: Brit Bunæs  brit.bunaes@gmail.com 

Dks ansvarlig:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

4.trinn: Herskap og tjenere. 

 

Tema: kulturarv og bærekraftig utvikling. 

Sted: Eidsvollsbygningen 

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

 

Oppmøte 10 minutter før start, i publikussenteret Wergelands 

hus.  

 

Den enkelte skole bestiller buss. Husk ref nr 50710 

 

 
 

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

bein eller armer. 

 

Ressurser: 

Hvis dere ønsker å forberede dere på besøket, anbefaler vi å snakke om hvordan 

det var å leve i Norge for 200 år siden. På den tiden var det stor forskjell på 

fattig og rik. Se også nettsidene eidsvoll1814.no/skole for aktuelt stoff.   

 

Kompetansemål: 

- Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er 

frå, og samenlikne med korleis vi lever i dag (kompetansemål 

samfunnsfag) 

- utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling  

- reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er 

 

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. Hvordan levde man 

for 200 år siden? Kan vi lære noe av måten de levde på da? 

 

Del 1  

I Eidsvollsbygningen vil dere få møte fru Hedvig Anker som viser fram sitt 

herskapelige hjem. Elevene er hennes gjester og blir behandlet deretter. 

Dannelsesidealene var annerledes for 200 år siden, men noe dannelse trenger vi 

fremdeles. Fru Anker lærer 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 stor tjenerstab. Elevene vil få 

treffe tre av husets ansatte: kokka Pernille, Peer tjener og Anne tjenestejente. 

Gjennom aktiv deltakelse vil elevene få oppleve hvordan det var å være tjener i 

Eidsvollsbygningen for 200 år siden. På den tida kom maten fra egen gård, 

fisken fra elva og matsvinn fantes ikke! Elevene får være med i tjenernes 

daglige arbeid, som å lage mat, rydde og tørke støv. På menyen står vassgraut, 

kanskje elevene får smake? 
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Det er hektisk aktivitet i kjelleren når tjenerskapet får høre om kronprinsbesøket 

og elevene får hjelpe til med forberedelsene. 
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Tidsplan høsten 2021. 

Dag Skole  Antall elever Tid 

11.okt Dal 27 10.00-12.30 

14.okt Dal 27 10.00-12.30 

15.okt Ås 21 10.00-12.30 

19.okt Ås 21 10.00-12.30 

20.okt Steiner og 

Bønsmoen 

8 + 12 09.30-12.00 

21.okt Langset 19 10.00-12.30 

22.okt Bønsmoen 27 10.00-12.30 

26.okt Råholt 27 10.00-12.30 

27.okt Eidsvoll Verk 36 09.30-12.00 

28.okt Råholt 28 10.00-12.30 

29.okt Vilberg 24 10.00-12.30 

02.nov Vilberg 23 10.00-12.30 

 

 

Ansvarlig for Eidsvoll 1814: Eline B. Lorentzen 

eline.b.lorentzen@eidsvoll1814.no        400 23 607 

 

Vi gleder oss til en aktiv og lærerik dag sammen med dere! 

 
 

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 

 

7.trinn: Kystkultur i innlandet! 
 

Tema: Maritim historie og kultur, transport og kommunikasjon. 

Sted: Mjøssamlingene på Minnesund 
Varighet: Ca 2,5 time med lunsjpause. Ta med mat og drikke.  

 

Oppmøte 10 minutter før start. 

Skolene bestiller buss og sender faktura til Eidsvoll kommunen med 

ref nr 50710. 

Elevene må være delt inn i 5 grupper før de kommer til 

Mjøssamlingene. 

 

 

 
 

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 
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overblikk og innsikt og øving av ferdigheter for hverdagsliv og deltakelse i 

samfunnet er sentrale elementer i hovedområdet. 

 

Opplegget: 

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

elever som ikke skal/kan være med ut på en båt (den ligger ved en brygge og 

legger ikke fra kai) er det viktig at vi får beskjed om det. Anlegget er ikke 

universelt tilrettelagt, så i tilfelle av elever med funksjonsnedsettelser må vi også 

vite dette, slik at vi kan lage et alternativ tilbud. Når det er lunsj møtes alle 

dagens elever, og det er ikke nødvendigvis sitteplasser til alle ved utebordene. 

Ta gjerne med et sitteunderlag. Ved dårlig vær får vi plassert elevene under tak 

mens de spiser. 

 

Presentasjon: 

Mens flyene går rett over hodene på oss, bilene raser av sted på E6 og togene 

passerer like ved, setter vi oss tilbake i tid og lærer om transport og 

kommunikasjon slik det var før. Hvordan klarte man seg da og hvordan var det 

mulig å drive handel? 

 

Mjøsas sjøfartsmuseum på Minnesund er en helt unik attraksjon. Veteranbåtene 

ligger fortøyd ved brygga når de ikke «seiler på Mjøsa». Det eldste av sjøhusene 

på Minne-anlegget er fra 1801. På den gamle båtslippen ble fartøy bygget og 

reparert og selveste dampskipet Skibladner ble bygget her på slippen i 1856.  

Vi forteller fargerike historier fra den gang Mjøsa og elvene rundt var 

hovedtransportvei for mennesker, varer og tømmer. Vi ønsker å gjøre barn i 

Eidsvoll kjent med hvordan det var å komme seg fram lenge før 4-felts E6 kom 

dundrende, og hvordan vi også i innlandet har hatt en egen kultur tilknyttet livet 

på sjøen, selv i mangel av saltvann. 

Mjøssamlingene er et levende museum, hvor mange frivillige jobber og mekker 

på båtene nesten hver dag. Opplegget blir i samarbeid med dem, og vi ønsker 

også å vise det praktiske arbeidet med å mekke båter og motorer. 

 

 

Opplegget varer en halv skoledag, og vi kan ta imot ca 75 elever x 2 per dag. 

Elevene forflytter seg til 5 poster rundt på anlegget, med 15 minutter på hver 

post (inkl forflytning), og inntil 15 elever per gruppe. 

 

 

 

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

Dagen legges opp slik: 

 

De første gruppene har 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 osv 
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De neste har ankomst kl 10.35-disse 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 osv 

Denne gruppa finner seg en hyggelig plass og begynner å spise når de 

kommer. Guidene er opptatt med 1.pulje. 

 

 
 

Tidsplan høsten 2021. 

Dato Skole Antall 

elever 

kl 

13.sept Eidsvoll Verk  og Langset  

 

Ås  

34 + 26 

 

57 

09.00-11.20   

 

10.35-13.05 

14.sept Bønsmoen og Steinerskolen 7./8.  

 

 

Dal  

60 + 16 

 

 

74 

09.00-11.20 

 

 

10.35-13.05 

15.sept Feiring 5., 6. og 7.trinn 37 09.30-12.00 

16.sept Råholt 

 

Vilberg  

57 

 

55 

09.00-11.20 

 

10.35.13.05 

 

Feiring møter 09.20. 



 21 

 

 

Elevene skal igjennom disse postene: 

• Båtene og fløting 

• Pakkhuset 

• Stranda 

• Slippen/Verkstedet 

• Amundstua 

 

 

 

Kontaktperson: Ingvild Hasle, formidlingsansvarlig i Mjøsmuseet A/S 

ingvild.hasle@mjosmuseet.no / 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.  

Varighet: 60 minutter 

 

Instruktør: Dansepedagog fra Eidsvoll ballettsenter. 

Utøver kommer 15 min før oppstart. 

 
Hver gruppe får 60 minutter til innføring i valsen. Skolen oppfordres til å 

bruke dansen i gymtimer og musikktimer slik at elevene kan dansen til 

skoleballet eller andre skolearrangement. En lærer følger gruppa hele tiden. 

 

Det er viktig at lærerne har delt elevene inn i par på forhånd. Elevene må 

også forberedes på at vals er en pardans.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wien
https://no.wikipedia.org/wiki/1780-tallet
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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Tidsplan høsten 2021. 

Dag skole elevtall tid 
8.nov Dal-gruppe 1 

Dal-gruppe 2 
Dal-gruppe 3 
 

24 
24 
26 

09.00-10.00 
10.05-11.05 
11.20-12.20 

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

18 
18 
21 

09.00-10.00 
10.05-11.05 
11.20-12.20 

10.nov Eidsvoll Verk gr 1 
Eidsvoll Verk gr 2 
 

16 
18 

09.00-10.00 
10.05-11.05 

11.nov Bønsmoen gr 1 
Bønsmoen gr 2 
Bønsmoen gr 3 

20 
20 
20 

09.00-10.00 
10.05-11.05 
11.20-12.20 

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

18 
18 
21 

09.00-10.00 
10.05-11.05 
11.20-12.20 

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

19 
18 
18 

09.00-10.00 
10.05-11.05 
11.20-12.20 

17.nov Langset 
 
Steinerskolen 7/8 
 

26 
 
16 

09.00-10.00 
 
11.00-12.00 

 

 

Opplegget er utarbeidet av Mona Stubsveen Bråten og Marte Blikås 

Sandhaug ved Eidsvoll ballettsenter. 

 

post@eidsvollballettsenter.no 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no     

Tlf.: 66107203/48281748 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

TEATER FOR 1. TIL 4. TRINN. 

KNASEBRA. 
Skolen fyller opp gymsalen ut fra gjeldende smittevernregler. De yngste 

elevene prioriteres. Skolene må selv fordele elevene på forestillingene. 

 

Sted: på skolene 

Varighet: 30 minutter 

Behov: sceneplass på 5x4x3  og strømuttak 1 stk 16 A 

 

Teateret kommer 90 minutter før forestillingen for å rigge. De 

bruker 60 minutter på å rydde. 

Husk å slå av skoleklokka 

 

 
Foto: Arturo Tovar 

 

 

I denne forestillingen møter du tvillingene Pipp og Sprett som elsker å leke 

sammen. De deler superhemmelige hemmeligheter og fanger romvesener med 

giftslim. Så en dag begynner de på skolen og Pipp er best i alt. BEST! 
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KNASEBRA balanserer mellom det helsprøe morsomme og det såre, med 

tematikken identitet og prestasjon. Forestillingen ønsker å vise at du er så mye 

mer enn det du presterer! Du er KNASEBRA selv om du er rompe i det meste! 

  

Forestillingen spilles av to skuespillere som ved hjelp av tegneseriemime og 

maskespill spiller alle karakterene og skaper de ulike scenerommene. 

Anbefalt målgruppe: 1-4. klasse 

 

Tidsplan høsten 2021. 

Dato skole elevtall tid 

15.nov Langset skole   09.30 

15.nov Feiring skole  13.30 

16.nov Steinerskolen  10.30 

18.nov Vilberg skole  10.30 og 11.30 

19.nov Ås skole  10.30 og 11.30 

22.nov Dal skole  10.30 og 11.30 

23.nov Råholt skole  10.30 og 11.30 

25.nov Bønsmoen skole  10.30 og 11.30 

26.nov Eidsvoll Verk skole   10.30 og 11.30 

 

 

Produsert av POFF produksjoner 

post@poffproduksjoner.net 

Kontaktperson: Åsa Hillingseter Løyning   tlf.: 48259373 

 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no     

Tlf.: 48281748/66107203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Teater for 5. til 7.trinn. 

Mestertyven 
med Turnèkompaniet. 

 
Skolene velger ut antall elever ut fra gjeldende smittevernregler. Elevene på 

5.trinn prioriteres før en fyller på med elever fra 6. trinn og eventuelt 

7.trinn. 

 

Sted: på den enkelte skole.  

Varighet: 45 minutter 

Teateret kommer 60 minutter før forestillingen begynner og trenger 45 

minutter til å rydde etter forestillingen. 

Behov: de trenger blending og el-uttak. Elevene sitter i amfi, bygget 

opp av matter, krakker og stoler. 

 

De ber om bærehjelp fra 4 elever før og etter forestillingene. 

 

Husk å slå av skoleklokka 

 
 

Turnékompaniet har i sin  30- årig historie spilt utallige forestillinger i DKS, 

Fokus har alltid vært på den gode historien, levert på en umiskjennelig røff og 

burlesk måte.  

  

Forestillingen «Mestertyven» tar utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes versjon av 

vandre-eventyret  om gutten som ønsket å bli MESTERTYV. Kongen i landet 

har fått nyss om dette noe spesielle yrkesvalget og tar affære: Gutten må bevise 

at han virkelig er en MESTER I TYVERI - og lure kongen selv. Ellers vil han 

miste hodet! Det blir både fartsfylt og spennende men under  overflaten lurer det 

en alvorlig undertone; det er muligheten til å diskutere NÅR det er riktig å gå 

mot samfunnsnormene - og når ikke. Gutten gir igjen det han stjeler fra den 

fattige bonden, men å lure kongen blir en æressak. Prinsipielt er vi nok veldig 

for å tillate det å være umoralsk - bare å glede seg over den spenstige og  
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fantasifulle  vellykkede førstegangsforbryteren som utfordrer "makta" Det kan 

likevel være interessant å gå inn i en diskusjon om normer, etter forestillingen, 

uten at det skal heves en for tykk pekefinger i et rampete og underholdende 

eventyr. 

 

 

 

 

 

På scenen:  

Anders og Peter Kippersund, Hillevi S. Larsson og Eivind Strømstad. 

Musik: Eivind Strømstad 

Kostymer: Inga Live Kippersund 

Produsent/Regikonsulent: Jonas Kippersund 
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Tidsplan høsten 2021. 

Dag Skole Tid Antall 

elever 

Hvor 

31.aug 

 

31.aug 

Langset skole 

 

Feiring skole 

09.00 

 

13.00 

 Amfi på skolen 

 

Gymsal på skolen 

02.sept Vilberg skole 

 

Steinerskolen 

09.00 

 

12.15 

 Gymsal på skolen 

 

Gymsal på skolen 

03.sept Ås skole 

To forestillinger 

09.00 

10.15 

 Gymsal på skolen 

 

07.sept Eidsvoll Verk 

skole 

 

Bønsmoen skole 

09.00 

 

 

12.15 

 Gymsalen på skolen 

 

 

Gymsalen på skolen 

09.sept Dal skole 

To forestillinger 

 

09.00 

10.15 

 

 

 

 

Gymsalen på skolen 

 

10.sept Råholt skole 

To forestillinger 

09.00 

10.15 

 Gymsalen på skolen 

 

 

Produksjonen er laget av Turnèkompaniet 

 

Kontaktpersoner: 

jonaskippersund@hotmail.com  

482 69 807 

 

anders@kippersund.no    

415 14 838 

 

 

 

Dks ansvarlig:  

Marit Hoel Robertsen    

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

66107203 / 48281748  

 
  

 

 
 

 

 

 

mailto:jonaskippersund@hotmail.com
mailto:anders@kippersund.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

Konsert  
Bach goes Hip Hop 

Tema:  Musikk 

Sted:  På den enkelte skole.  

Varighet: 40 minutter.  

Forberedelser: Lære elevene litt om J. S. Bach og om HipHop. 

Lytte til musikk av J.S.Bach og lære om celloen og 

andre strykeinstrumenter. Hvordan var musikken 

i Barokken i forhold til i dag? 

Elevene øver inn sangen Eg ve te Bergen av Knutsen/Ludviksen. 

 

Utøverne kommer 60 minutter før oppstart og trenger 2-4 elevverter som 

kan hjelpe til med å rigge. 

Forestillingen er tilpasset publikum i forhold til korona og smittevern. 

Om opplegget 
Dette er en forestilling med klassisk  musikk  kombinert med 

HipHop/breakdance og mye interaktivitet med publikum. Bach goes HipHop er 

ikke en forestilling bare for elevene, men med elevene. 

Der konserten spilles i en gymsal, sitter publikum gjerne på matter, benker og 

stoler i en vifteform. 
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Et belyst bakteppe og en cello hvilende på en pianokrakk møter elevene i det de 

kommer inn. Når alle har satt seg, ønsker en lærer velkommen til konsert og 

presenterer utøverne. Elevverter kan også få den oppgaven. 

 

Endelig skal Werner få fremføre musikk skrevet av sin favorittkomponist, 

Johann Sebastian Bach. Musikken er komponert spesielt for Werner sitt elskede 

instrument, celloen! I salen sitter et lydhørt publikum! Alt ligger til rette for en 

flott klassisk konsert. Hadde det ikke vært for David og Ole Petter. De har hodet 

fylt av heeelt andre ting…. 

En sofistikert mann ikledd kjole og hvitt og flosshatt kommer inn. Han bukker 

høflig, setter seg ned og begynner å spille Bach. Etter noen minutter, mot slutten 

av stykket, kommer 2 "elever" inn i salen og avbryter konserten (Ole & David). 

De har med ball og skal ha gym! Werner snakker høflig til dem, og ber dem 

sette seg, men guttene er fast bestemt på å ha gym. Werner tar da kontrollen og 

styrer dem ved hjelp av musikken fra celloen sin - guttene danser, uten kontroll 

over egen kropp, til de er forsvunnet bak teppet. Endelig kan Werner fortsette 

konserten sin, uforstyrret. Han spiller neste stykke, Svanen. Guttene, lekne og 

nysgjerrige som de er, kommer etter hvert fram igjen og begynner å integrere 

seg selv i konserten ved å gjøre bevegelser til musikken fra celloen. Etter hvert 

begynner guttene å vise fram HipHop med breakdance og beatbox for Werner 

og publikum. Etter en aldri så liten utblåsning gir Werner opp og skjønner at det 

ikke nytter å bli kvitt guttene. Nå begynner alle tre å samarbeide og lager 

musikk og dans i en blanding av klassisk musikk og HipHop. Publikum blir også 

inkludert ganske mye i forestillingen. De får være med å lage lyder som blir spilt 

inn live på en loop-station, og som ender opp med å bli rytmen i sangen ”I like 

to move it”. Videre blir elevene med å synge på sangen og lærer 

dansebevegelser på stedet som de danser i setene imens de synger. Her nåes 

klimakset: alle danser, musikken fenger og stemningen er på topp. 
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Kompetansemål 

Fagets relevans og sentrale verdier. 
Musikk er et sentralt fag for skaperkraft, kulturforståelse og identitetsutvikling. 

Gjennom faget får elevene grunnlag til å delta i musikk i et livslangt perspektiv. 

I faget musikk utvikler elevene kompetanse i spill, sang og dans, i å lage musikk 

og i å forme og forstå et mangfold av uttrykk. Faget skal bidra til at elevene 

forstår hvordan musikk både springer ut av kulturer, skaper kultur og bidrar til 

samfunnsendringer, og elevene skal få erfare at musikk kan bidra til livskvalitet. 

Faget musikk skal forberede elevene på deltakelse i et samfunns- og arbeidsliv 

som har behov for praktiske og estetiske ferdigheter, kreativitet og sosial 

samhandling. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Gjennom 

faget musikk skal elevene utvikle sine estetiske, kreative og skapende evner og 

få mulighet til å uttrykke seg. Faget skal legge til rette for musikkglede og 

mestringsfølelse, og elevene skal få erfare at egen stemme betyr noe i 

fellesskapet. I musikk skal elevene møte et mangfold av kunstneriske og 

kulturelle uttrykk som åpner dører til større fellesskap. Møter med levende 

musikk er en naturlig del av dette. 

 Tidsplan høsten 2021: 
Første konsert er kl.09.00. 

Andre konsert er kl.10.30. 

Alle konsertene gjennomføres på den enkelte skole og alle skolene 

får to konserter. 

Konserten er i utgangspunktet for elever fra 1. til 7.trinn. 

Skolene fordeler elevene på to konserter og fyller gymsalen ut fra 

gjeldende smittevernregler. Dersom det er mulig, fylles gymsalen 

opp slik at flest mulig/ alle elever kan få være med. Elevene på 7. 

og 6.trinn prioriteres før en fyller på med yngre klassetrinn. 

 

Dato skole 

18.okt Steiner 

19.okt Langset 

20.okt Feiring 

21.okt Råholt 

22.okt Vilberg 

25.okt Ås 

26.okt Bønsmoen 

27.okt Eidsvoll Verk 

28.okt Dal 
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Link til sangen Eg ve te Bergen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVfjFCBjxbc 

 

 

Tekst til sangen Eg ve te Bergen. 

Knutsen Og Ludvigsen 

Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme. 

Der har eg det så fisken i vannet: 

Vått og kaldt, og breiflabb overalt. 

 

Å leve går an 

uten Brann 

og uten bauekorps og vannkopper på Haukeland. 

Eg e glad i godt ver 

og torre kler, 

men likevel så sønger eg så ofte så eg kan: 

 

Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme.. 

 

Der har eg det så fisken i vannet: 

Vått og kaldt, og breiflabb overalt. 

 

Det fins mykje å se, 

det e'kje det. 

Og ikkje savner eg vel fisketorv og Laksevåg, 

og Laksevågfergen og, 

nei mitt problem, 

eg ve hem, 

e at eg savner nokken eg 

så eg kan prate i munnen på, 

så det ikkje går håll i hovvet på, 

for de prater like mykkje de og. 

 

Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme. 

Der har eg det så fisken i vannet: 

Vått og kaldt, og breiflabb overalt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVfjFCBjxbc
https://www.letssingit.com/knutsen-og-ludvigsen-n3kxk
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Navn på utøverne: 

Werner Bryn - cello 

David Bryn - dans, beatboxing, trommer og sang 

Ole Petter Knarvik – dans 

Kontaktperson. olepetterknarvik@hotmail.com     Tlf.: 996 25 484 

 

Produsert av: 

Hordaland fylkeskommune og Rikskonsertene 

v/Wenche Gausdal   wenche.gausdal@hfk.no 

 

 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olepetterknarvik@hotmail.com
mailto:wenche.gausdal@hfk.no
mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no
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Eidsvolls kulturelle skolesekk 

 

9.trinn  Fra slagmark til demokrati 

 

Tema: historie og demokrati. 

 

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

Oppstart kl 09.30 

Avsluttes kl. 13.00 

Varighet: 90 minutter på hver stasjon. Matpause på 30 minutter. 

 

Ta med mat og drikke. 

 

 

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

 

 

Fra slagmark til demokrati» 

 

Identitet og tilhørighet - kulturarv, menneskesyn, verdier og rettskultur. 

I et samfunn som mer og mer internasjonaliseres, og hvor samfunnet testes ut på 

ulike måter, er det viktigere enn noensinne å verne om de grunnleggende verdiene 

som har lagt grunnlaget for den friheten og det folkestyre vi kan glede oss over 

hver dag. Demokrati er ingen selvfølge, og det er viktig at vi tidlig lærer å forstå 

noe om de kreftene som utfordrer demokrati og medborgerskap. 

 

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

i en 1000 års tingtradisjon hvor sedvanerett og folkestyre la grunnlaget for 

identitet og tilhørighet. 

 

Da Magnus Lagabøte samlet lovene til én landslov i 1274, ble Norge et av de 

første landene som hadde én felles lov for hele landet. Denne loven ble populær 

over hele Europa. Da Norge etter flere hundre år med dansk styre og danske lover 

igjen skulle få sin egen grunnlov, sin egen identitet, var landslovene blant de 

kildene som inspirerte Falsen og de andre grunnlovsmennene. Idéene om 

folkestyre, om frihet, likhet og brorskap ble gjenopprettet, og kulturarven fra Olav 

Haraldsson den Hellige og andre landsbyggere ble tatt opp igjen og videreført i 

gjenoppbyggingen av det norske demokratiet. 

Elevtilbudet Fra slagmark til demokrati bringer oss tilbake til Olav Haraldssons 

dager. Eidsivatinget reetableres og blir igjen skueplassen for utøvelse av den 

lovgivende makten, stedet hvor tvistesaker kommer opp til 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! 
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Elevene får også hilse på biskop Grimkjell som inviterer elevene til messe i kirken 

og til å reflektere om endringer i verdier og menneskesyn ved overgangen fra 

åsatru til kristendom.  

De får videre lære om viktige historiske hendelser som har påvirket vår 

rettsoppfatning, og delta i aktiviteter og diskusjoner. 

 

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

 

Forarbeid: Opplegget bygger på elevaktivitet og engasjement, og selv om det 

ikke er påkrevet, er det en fordel  å bli kjent på forhånd med de spennende 

hendelsene som førte til at Olav ble enekonge i Norge. Dessuten etableringen av 

Eidsivatinget, statskirken og andre institusjoner. Dessuten hendelsene rundt hans 

død og kanonisering.  

 

Vi inviterer til litt frivillig etterarbeid . For mer fordypning viser vi også til 

elevhefter med varierte oppgaver tilpasset ungdomsskolen som skolen har fått. Er 

det ønske om/behov for mer eller annet materiell, kan vi bistå med dette. 

 

 Kompetansemål. 

 
I innledningen til to av hovedkapitlene i den generelle planen kan vi lese 

følgende: 

 

 «identitet og kulturelt mangfold»: 
 

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at 

hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig 

fellesskap. 

 

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og 

skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og 

tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. 

 

Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette 

skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en 

historisk sammenheng. 

 «demokrati og medvirkning»: 
 

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr 

i praksis. 

 

Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet 

som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og 

betydningen av å holde disse i hevd. 
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Tidsplan høsten 2021. 

Dato skole Antall elever 

27.aug VUSK  2 grupper, ca 48elever 

30.aug RUSK 2 grupper, ca 42 elever 

01.sept RUSK 2 grupper, ca 42 elever 

03.sept VUSK 2 grupper, ca 48 elever 

06.sept RUSK  2 grupper, ca 42 elever 

08.sept RUSK 2 grupper, ca 42 elever 

10.sept VUSK 1 gruppe,  ca 24 elever 

13.sept FUSK og  

 

Steinerskolen  

1 gruppe,  ca 36 elever 

 

1 gruppe,17 elever fra 9. 

og 10.trinn 

 

 

VUSK sykler. De andre skolene bestiller buss. 

 

Faktura sendes til Eidsvoll kommunene. Husk ref nr 50710. 

 

Elevene må kle seg godt. Det meste foregår ute. 

 

 

Produksjonen er lager av jubileumskomiteen for Eidsivatinget 2022. 

Ansvarlig Rolf Thon og Arnhild Ingeborgrud 

 

rolfthon@online.no  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 
 

 

10. trinn: Fikse den greia  
skriveverksted med Widar Aspeli 

 
Tema: litteratur 

Sted: på den enkelte skole 

Varighet: ½ dag (3 skoletimer) pr. gruppe/klasse. 

 

 
 

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

også www.widaraspeli.no 

Om opplegget: 
Forfatter Widar Aspeli vil besøke skolene, og gjennomfører sammen med 

elevene et opplegg om ord, litteratur og skriving av korte tekster.  

http://www.widaraspeli.no/
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Har vi ordene til å formidle det vi faktisk kan?  

 

 

Fikse den greia handler om å” reparere” språket med nære ord og enkle midler. 

Skriveverkstedet vil gi bidrag til ei verktøykasse for hverdagsspråket vi har. For 

å få det til å virke igjen. Nøkkelen er å bruke kunnskapen vi allerede har: Det du 

allerede kan er alt du trenger for å bli bedre!  

 

Gjennom dialog, bruk av litteratur og eksempler fra hverdagen vil elevene 

muntlig og skriftlig arbeide med ord.  

 

 

Fikse den greia har som mål at alle skal oppdage verdien av egen kunnskap, gi 

verktøy for å finne (igjen) ordene, slik at bruksverdien øker! Ikke for å skape 

store fortellere, men for å oppdage at rett ord til rett tid kan være nøkkelen som 

åpner en opplevelse, en situasjon, en relasjon. Som gjør det mulig å dele. 

 

For vi må alle fortelle - 

• Noe vi har opplevd – fint eller fælt 

• Noe vi tenker på – godt eller ondt 

• Noe vi vil dele med andre – som gjelder deg, en bekjent, eller kanskje oss 

alle 

• Noe vi må formidle – en opplevelse vi bare ”må” dele 

 

Det kan være -  

• Noe som har skjedd 

• Noe vi føler 

• Noe vi tenker 

• Noe som kan skje 

 

 

 

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

produktrettet, men kan utløse skrivelyst og litteraturglede. 
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Tidsplan høsten 2021:  

Dag Skole Antall 

elever  

Merknad 

8.september  VUSK 50 2. grupper, 3.t. pr.gr. 

10.september VUSK 50 2. grupper, 3.t. pr.gr. 

15.september VUSK 33 1.gruppe, 3.t. pr.gr.  

17.september RUSK 25 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

22.september RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

24.september  RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

29.september RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

1.oktober RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

13.oktober RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

15.oktober RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

20.oktober RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

27.oktober RUSK 20 1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

29.oktober Feiring 

 

Steinerskolen 

34 

 

17  

1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

 

1.gruppe, 3.t. pr.gr. 

 

Widar Aspeli avtaler klokkeslett for besøkene med den enkelte skole. 

 

 

 

 

Kompetansemål etter 10.års trinn  
 

Muntlig og skriftlig kommunikasjon: 

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

muntlige tekster. 

• samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering. 

• delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

• planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. 

• uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding. 

• skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på 

hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål 

og medium. 
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Språk, litteratur og kultur 

• gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på 

• drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende 

• beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp 

• gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og 

tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk 

• beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, 

og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder 

 

 

 

 

Ansvarlig: 

Barne – og ungdomsbibliotekar 

Nina Christine Gundersen 

v/Eidsvoll bibliotek  

Tlf.:66 10 72 23 

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

 

10. trinn:Bergtatt 
 

Tema: kulturarv 

Sted og varighet: en skoledag i St. Pauls gruve i Feiring. 

 

Ta med varmt tøy, det er kaldt i gruva. Husk vanntette sko hvis 

det er fuktig vær.  Regntøy. 

Husk mat og drikke. 

 

Den enkelte skole bestiller buss. Faktura sendes Eidsvoll 

kommune. 

Husk ref nr 50710. 
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Vegbeskrivelse: 
Elevene kommer med buss til  Nord-Feiring. Bussen skal ikke kjøre opp ved 

kirka, men følge Fv33 til Nord Feiring der det er skiltet St Pauls gruve. 

 

 

Undervisningsopplegg utenfor St. 
Pauls gruve. Omvisning inne i St. Pauls 
gruve. 
 

Mål: 

• Vise hvordan mennesket har gjort seg nytte av naturgrunnlaget i sitt 

lokalsamfunn 
 

• Gi elevene innsikt i geologien i området 

 
• Gi elevene forestillinger om arbeidsmiljøet i ei gruve fra 1700-1800 
tallet og se det i  sammenheng med moderne krav til arbeidsmiljø. 
 

• Gi elevene innføring i noen begreper knyttet til gruver og gruvedrift 

 

 

Disse målene er basert på to av kompetansemålene etter 10.trinn i 

lærerplan for samfunnsfag: 
• Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og  

drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, 

samfunn og natur. 

 

• Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i 

samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold 

og historisk kontekst. 

 

I tillegg vil «Bergtatt» bidra til å oppfylle noen av målene i 

læreplanens overordna del «Identitet og kulturelt mangfold»: 
Utdrag: 

• «Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet 

og skaper tilhørighet til samfunnet» 

• «Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til 

samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et 

større fellesskap og i en historisk sammenheng» 

 

Huskeliste til elevene:  
Gummistøvler/vanntette tursko, det er vått inne i gruva  
Varme klær til å ha inne i gruva 
Regntøy ved behov  
Mat og drikke 
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Program: 
 
Kl 09.15: Elevene kommer med buss til Skomakerbakken i Øverbygda i Nord-
Feiring. Gruppene tas imot av en ledsager som følger gruppene opp til St. Pauls 
gruve. Gangtid er ca 20 minutter på sti. Stien har våte partier som krever 
vanntette sko. 

 
Kl 09.35: Ankomst St. Pauls gruve. De ønskes velkommen. Alle får varm 
saft. Skuespillet «Jerntid». 
 

kl 10.15: Sikkerhetsinstruks 

 
kl 10.30 – 11.15: Én klasse får omvisning i gruva. Én klasse får 
undervisning/foredrag ute eller i bua. 
 

Kl 11.15 – 11.35: Matpause 

 
Kl 11.35 – 12.20: Én klasse får omvisning i gruva. Én klasse får 
undervisning/foredrag ute eller i bua. 
 

Kl 12.20: Felles avslutning og retur til bussen. 

 

Tidsplanen til Feiring og Steinerskolen forskyves noe. 

 

Innhold: 
 

Omvisninga i gruva:  
Omvisninga varer ca 40 minutter. Elevene får innføring i sikkerhetsrutiner for 
omvisningen starter. De bør ta på seg et varmt plagg før de går inn, da 
temperaturen i gruva bare er noen få varmegrader. Alle får utdelt hjelm og 
lommelykt. 

 
Gruvegangen (stollen) er formet som en buegang med maks høyde 180 cm, 
den er ca 150 cm bred g har noe ujevnt «gulv». Vi må derfor gå på en rekke, 
en og en etter hverandre. Stollen er ca 80 m lang. 

 
Stollen fører fram til strosserommet (et stort gruverom). Her blir elevene 
anvist plass i trappa som fører opp til neste platå i gruva. Her, med trappa som 
amfi, får elevene det meste av innføringa om gruvas historie og de 
arbeidsmetodene som ble brukt da de tok ut jernmalm herfra. 

 
Gruppa ledes videre ut mot dagbruddet, og deltakerne kan se dagslys. 
Orienteringa fortsetter her. Alle går til slutt opp ei lang, bratt trapp opp på 
bakkenivå. Derfra fører en sti nedover og tilbake til utgangspunktet. 
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Foredraget om bergverksdrift:  
Foredraget tar utgangspunkt i tittelen på DKS-opplegget – «Bergtatt». 
Begrepet illustreres med fortellinga om Liti Kjersti og folks forestillinger om 
hva berget skjulte. 
 
Elevene får følge prosessen fra gråberg til råjern gjennom fortelling og 
illustrasjoner, ved bruk av hammer og meisel, ved å veie malm mot vanlig 
stein og ved å se konkrete gjenstander laget av jern. I foredraget inngår en 
enkel orientering om geologien i området med utgangspunkt i en 
steinsamling. 
 
St. Pauls gruve knyttes til Carsten Anker og Eidsvollsbygningen ved at Anker 
også eide Feiring Jernverk og gruvene i skogen i her. Vi kommer derfor 
innom Anker som arbeidsgiver og eier også. 
 
Elevene får demonstrert hvordan en gruvearbeider kan ha sett ut ved at en av 
elevene blir utstyrt og kledd opp som en gruvearbeider. Videre fokuserer 
foredraget på arbeidsmiljø og lønn for gruvearbeideren og de rådende sosiale 
forholdene. 
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Skuespillet «Jerntid» 
Spilles av amatørskuespillere som er tilknyttet Jernverksteateret. Det varer ca 15 
minutter. Handlingen viser hvor dramatisk det kunne være å jobbe i ei gruve på 
17-1800-tallet.  
 

 
 
 
 
Mål: 

• Vise hvordan mennesket har gjort seg nytte av naturgrunnlaget i sitt 

lokalsamfunn 
 

• Gi elevene innsikt i geologien i området 

 
• Gi elevene forestillinger om arbeidsmiljøet i ei gruve fra 1700-1800 
tallet og se det i sammenheng med moderne krav til arbeidsmiljø. 
 

• Gi elevene innføring i noen begreper knyttet til gruver og gruvedrift 
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Avreise fra skolene: 

Dag skole Elevtall Avreise fra 

skolen 

26.aug FUSK 8.-9. og 10. 34 09.15 

27.aug Steinerskolen 9. og 10. 17 08.40 

30.aug VUSK   2 grupper 08.15 

31.aug VUSK   2 grupper 08.15 

01.sept VUSK   1 gruppe 08.15 

 

De er ca 22 elever i hver gruppe. 

 

Ansvarlig: Feiring Jernverks venner. Styringsgruppa for Jernverksteateret. 

 

DKS ansvarlig: Marit Hoel Robertsen 

marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no 

66107203/48281748 
 

 
 

mailto:marit.robertsen@eidsvoll.kommune.no

