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FORORD 

 

Planen for Den kulturelle skolesekken (Dks) i Aurskog-Høland ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst 

og kultur i 2002. Tiltaksplanen revideres årlig. 

Planen skal sikre at barn og unge i Aurskog-Høland får et felles kulturelt tilbud. Den skal bidra til at 

barn og unge får et godt og systematisk tilbud om kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, og den 

skal bidra til at barn i Aurskog-Høland har med seg god kunnskap om vår lokale kulturarv. Aktiviteter 

som tilbys skal gi barn og unge inspirasjon til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter for egen 

utøvelse. 

Skoleåret 2003 – 2004 var det første året hvor Dks ble gjennomført i sin helhet. Nå foreligger 

oversikt over planlagte tiltak i Dks for skoleåret 2020 – 2021. På hvert årstrinn er det hovedsakelig 

ett tiltak innen et bestemt hovedtema og ett tiltak knyttet til lokalhistorie/lokalkunnskap. 

Tiltakene for skoleåret 2020 – 2021 tar utgangspunkt i «Plan for Dks for Aurskog-Høland» og 

evaluering av fjorårets tiltak. Foregående år har de fleste tiltakene svært godt mottatt, men på noen 

områder har det likevel blitt gjort noen nye tilpasninger. 

Det er ønske om at planen som nå foreligger er med på å videreføre det gode og engasjerende 

samarbeid mellom involverte parter som hittil har preget Dks. 

 

I henhold til dagens situasjon av covid-19 og smitteveiledere for skoler og barnehager, vil det være justeringer i 

organisering av årets tiltak. 

 

Lykke til med oppfølging av Den kulturelle skolesekken! 

 

Bjørkelangen, 28. august 2020 

Gabi Valentien 

Koordinator for Dks 
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DEN KULTURELLE MATPAKKA 
Skolestartere / 5-åringer 

 
 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED NÆRMILJØET / ET LOKALT KULTURMINNE  

 

 

Hensikten er å bidra til at barna får nye opplevelser og til å skape tilhørighet til eget lokalmiljø. 

 

TILTAK: 
 

• Alle skolestartere / 5-åringer får en opplevelsesdag på Aurskog-Høland bygdetun på Hemnes, hvor 
barna bl.a. blir kjent med tunet, leker gamle leker og blir servert hjemmebakte sveler. 

 

DATO TID BARNEHAGE ANTALL BARN 
26. mai 2021 
 
 
 

kl. 09.30 – 11.30 
 
kl. 12.00 – 14.00 
 
 

Aursmoen, Epletun og Trampen 
 
Ekeberg, Barnehagegården, Ole 
Brumm og Flatebyjordet 

31 
 

34 
 

27. mai 2021 
 
 
 

kl. 09.30 – 11.30 
 
 
kl. 12.00 – 14.00 
 
 

Kjelle, Burholtoppen, Plommehage 
og Bråtebakken  
 
Løken, Lyndebygrenda og Hofmoen 

31 
 
 

32 
 

28. mai 2021 
 
 

kl. 09.30 – 11.30 Rømskog, Setskog og Festningåsen 39 

 

 

Egen innkalling med bussoppsett sendes ut senere 
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1. TRINN 
 
 

Hovedtema  
VISUELL KUNST / KUNSTNERBESØK 

 

 

Hensikten er å underbygge barnas ferdigheter, skaperglede, observasjonsevne og estetisk sans 

gjennom skapende arbeid i møte med en kunstner. 

 
TILTAK: 

• Kunstlærer Mark Wennberg besøker alle klassene og maler for og med elevene. 

• Han vil vise elevene hvordan man blander farger med akvarellmaling slik at det blir fantasifulle og 

fargerike bilder. 

 

Aursmoen skole: 
 
Bjørkelangen skole: 
 
Haneborg skole: 
 
Setskog skole: 
 
Rømskog skole:  
 
Løken skole:  
 
Bråte skole:  
 
 

Fredag 15. januar 2021 
 
Torsdag 21. januar 2021  
 
       Ikke før i 2022 
 
Fredag 29. januar 2021  
 
Fredag 29. januar 2021 
 
Fredag 22. januar 2021 
 
Fredag 7. februar 2021  
 
 

kl. 09.10 – 10.10 + kl. 10.25 – 11.25 + 
kl. 12.15 – 13.15  
kl. 09.10 – 10.10 + kl. 10.20 – 11.20 +  
kl. 12.10 – 13.10  
 
 
kl. 10.00 – 11.00  
 
kl. 12.25 – 13.25 
 
kl. 10.15 – 11.15 + 12.00 – 13.00 
 
kl. 10.30 – 11.30 
 
.  

 

Forberedelse: dekk bordene med duker + vannglass. Mark har med seg farger, pensler og papir. 
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2. TRINN 
 
 

Hovedtema 
DANS 

 

 
Hensikten er at elevene skal utvikle forståelse for bevegelseskunst gjennom opplevelse av mestring 

og glede. 

TILTAK: 

• Sammen med danseinstruktøren fra kulturskolen møter elevene dansen gjennom rytmelek, kreativ 
dans/improvisasjon, dans til fast mønster m.m. samtidig som musikklærerne fra kulturskolen har 
instrumentalundervisning på 3. og 4. trinn.   
 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Mandag: 19. og 26. april, 3. og 10. mai 2021 
Mandag: 1., 8., 15. og 22. mars 2021 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
Mandag: 19. og 26. oktober, 2. og 9. november 2020 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
 

 
Forberedelse: Bråte, Løken og Aursmoen har danseundervisning på skolen, mens (Bjørkelangen), Setskog, 
Haneborg og Rømskog blir busset til Kulturskolen på Bjørkelangen. 

 
 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED ET LOKALT KULTURMINNE: MARGARETHA-KILDEN 

 

 
Hensikten er at elevene skal lære å kjenne historiske minnesmerker for å utvikle interesse for 

hjemstedets historie.  

TILTAK:  

• Elevene vil bli møtt av en profesjonell forteller. Fortelleren / «pilgrim» vil guide elevene fra Aur 
prestegård gjennom kalvehagen og til kilden langs den historiske pilegrimsleden, og formidler den 
mytologiske historien på en eventyrlig måte.  
 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole (2.+ 3.trinn): 
Rømskog skole (2.+ 3.trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Torsdag 10. juni 2021 
Fredag   11. juni 2021   
Tirsdag    8. juni 2021 
Tirsdag    8. juni 2021 
      Ikke før i 2022 
Onsdag   9. juni 2021 
Tirsdag    8. juni 2021 

kl. 09.30 – 10.30 og 11.30 – 12.30 
kl. 09.30 – 10.30 og 11.30 – 12.30 
kl. 09.30 – 10.30 
kl. 09.30 – 10.30 
 
kl. 09.30 – 10.30 og 11.30 – 12.30 
                               kl. 11.30 – 12.30  

 
      Egen innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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3. TRINN 
 
 

Hovedtema 
MUSIKK: KLASSEORKESTER / KLASSEKORPS 

 

 

Hensikten er at elevene skal bli kjent med hva det vil si å spille et instrument, være med å øve inn 

noen enkle sanger og oppleve samspill i korps og orkester. 

TILTAK: 

• Alle elever på 3. og 4. trinn besøker kulturskolen fire mandager i løpet av skoleåret. Der møter de 
lærerne ved kulturskolen og er med på et musikkprosjekt som ender opp i en felles forestilling i 
kultursalen.  

• Prosjektet avsluttes med en forestilling/konsert i kultursalen på Bjørkelangen skole. 
 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Mandag: 19. og 26. april, 3. og 10. mai 2021 
Mandag: 1., 8., 15. og 22. mars 2021 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
Mandag: 19. og 26. oktober, 2. og 9. november 2020 
Mandag: 18. og 25. januar, 1. og 8. februar 2021 
 

Forberedelse: Eget skriv og fordeling av grupper sendes ut i forkant. Se også side 17 i planen.  
 

 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED ET LOKALT KULTURMINNE: URSKOG FORT 

 

 

Hensikten er at elevene skal få lære å kjenne viktige historiske minnesmerker for å utvikle interesse 

for hjemstedets historie. 

TILTAK: 

• Elevene vil bli møtt av en profesjonell forteller. Fortelleren / «soldaten» vil guide elevene rundt på 
fortet og formidler historien på en spennende, eventyrlig og lettfattelig måte. 
 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole (2.+ 3.trinn): 
Rømskog skole (2.+ 3.trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag 2. juni 2021 
Fredag  4. juni 2021 
Tirsdag  1. juni 2021 
    Ikke før i 2022 
Tirsdag  1. juni 2021 
Torsdag 3. juni 2021 
Tirsdag  1. juni 2021 

kl. 09.30 – 10.30 
kl. 09.30 – 10.30 
 
 
 
kl. 09.30 – 10.30 
kl. 09.30 – 10.30 

kl. 11.30 – 12.30 
kl. 11.30 – 12.30 
kl. 11.30 – 12.30 
 
kl. 11.30 – 12.30 
kl. 11.30 – 12.30 
 

 

Egen innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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4. TRINN 
 
 

Hovedtema 
MUSIKK (se oversikt for 3. trinn) og FILM 

 

 

Hensikten er at elevene skal møte én yrkesgruppe innen filmproduksjon og få opplevelser og 

kunnskap innenfor ulike filmsjangre. 

TILTAK: 

• «Det morsomste jeg vet». Ingeborg er en ung jente som liker å fiske. Som vanlig melder hun seg på 
den årlige fiskekonkurransen og drar opp en usedvanlig mellomstor fisk. Hun har faktisk fisket verden 
mellomste fisk. Ingeborg og fisken blir rikskjendiser over natta. 
 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole (4.+ 5.trinn): 

Rømskog skole (4.+ 5.trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Fredag  9. oktober 2020 
Tirsdag  6. oktober 2020 
Tirsdag  6. oktober 2020  
Torsdag 8. oktober 2020 
Torsdag 8. oktober 2020 
Onsdag  7. oktober 2020 
Onsdag  7. oktober 2020  

kl. 09.10-10.10, 10.25-11.25, 12.15-13.15  
kl. 09.00 – 10.00 + 11.20 – 12.20 
kl. 09.00 – 10.00 
kl. 10.05 – 11.05 
kl. 12.25 – 13.25 
kl. 09.00 – 10.00 + 10.15 – 11.15 
kl. 13.30 – 14.30  
 

           Forberedelse: se www.kysys.no  for mer informasjon 

 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED ET LOKALT KULTURMINNE: AURSKOG-HØLAND BYGDETUN 

 

 

Hensikten er at elevene skal tilegne seg kunnskap om liv og virke til mennesker i fortiden, og at 

elevene lærer noe om hvordan levevilkårene har endret seg gjennom tidene. Opplegget er et 

samarbeid med MiA (Museene i Akershus) og Dks.   

TILTAK: 

• Elevene får et heldagsbesøk på bygdetunet med ulike aktiviteter:                                             
«Skolehverdag og fest anno 1900». 
 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole (3.+ 4.trinn): 
Rømskog skole (3.+ 4. trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag 16. juni 2021 
Tirsdag 15. juni 2021 
Fredag  18. juni 2021 
Fredag  18. juni 2021 
    Ikke før i 2022 
Torsdag 17. juni 2021 
Fredag   18. juni 2021  

kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 

 

      Egen innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 

http://www.kysys.no/
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5. TRINN 
 
 

Hovedtema 
VISUELL KUNST / KUNSTNERBESØK 

 

 

Hensikten er at elevene gjennom aktiv og kreativ deltagelse skal kunne samtale om sine opplevelser 

av samtidskunst og om opplevelser av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruker 

dette i eget arbeid med bilde og skulptur. 

 
TILTAK: 

• «Føttene mine i dikt og farger» 

• Eleven skal bli kjent med kunstner Komlan Samuel Olou fra Ghana, som jobber på kulturskolen i 

kommunen vår. Han vil vise noen av sine kunstverk til inspirasjon for videre arbeid.  

• Elevene tar utgangspunkt i sine føtter, tegner og skriver dikt. 

 

 

Aursmoen skole: 
 
Bjørkelangen skole: 
 
Haneborg skole: 
Setskog skole (4.+ 5.trinn): 
Rømskog skole (4.+ 5. trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag   3. mars 2021 
 
Onsdag 10. mars 2021 
 
Fredag    5. mars 2021 
       Ikke før i 2022  
Fredag    5. mars 2021 
Fredag  12. mars 2021 
Onsdag 17. mars 2021 

kl. 10.25 – 11.25 
kl. 12.15 – 13.15 
kl. 09.10 – 10.10 
kl. 10.20 – 11.20 
kl. 10.15 – 11.15 
kl. 12.30 – 13.30 
kl. 12.25 – 13.25 
kl. 10.15 – 11.15 
kl. 12.15 – 13.15 

kl. 13.30 – 14.25 
 
kl. 12.10 – 13.10 
 
 
 
 
kl. 12.00 – 13.00 

 

 

                                       
Foto: Komlan Samuel Olou 
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6. TRINN 
 
 

Hovedtema 1 
DANS  

 

 

Hensikten er at elevene skal utvikle forståelse for bevegelseskunst gjennom opplevelse av mestring 

og glede. 

TILTAK: 

• Sammen med danseinstruktør Karianne Moe Tørum fra kulturskolen, møter elevene dansen gjennom 
ulike musikksjangre; kreativ dans/improvisasjon og dans til fast mønster. 
 

Aursmoen skole: 
 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole   (6.+ 7.trinn): 
Rømskog skole (6.+ 7.trinn); 

Løken skole: 
Bråte skole: 

Ny dato… 
 
Onsdag 16. sept. 2020 
Onsdag   2. sept. 2020 
Onsdag   2. sept. 2020  
Onsdag   2. sept. 2020 
Fredag  11. sept. 2020 
Onsdag   9. sept. 2020 

kl. 09.10 – 10.10 
kl. 10.25 – 11.25 
kl. 10.20 – 11.20 
kl. 08.30 – 09.30 
kl. 10.00 – 11.00 
kl. 12.25 – 13.25  
kl. 09.00 – 10.00 
kl. 12.15 – 13.15 

kl. 12.15 – 13.15 
 
kl. 12.10 – 13.10 
 
 
 
kl. 10.15 – 11.15 
 

             
Forberedelse: Reservere gymsal/kultursal og hvis mulig ha tilgang til lydanlegg. 

 
 

Hovedtema 2 
VISUELL KUNST / KUNSTNERBESØK 

 

 

Hensikten er at elevene gjennom aktiv og kreativ deltagelse skal kunne samtale om sin opplevelse av 

samtidskunst og om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruker 

dette i eget arbeid med bilde og skulptur. 

TILTAK: 

• Labyrinter kan man finne i malerier, graveringer og murverk fra tusenvis av år, fra Middelhavet til 
Nord-Norge. 6.trinn skal få lære mer om labyrinter og få inspirasjon til selv å designe en labyrint. 
Elevarbeider vil deretter bli bearbeidet om til en egen "kommune-labyrint» (Se Viken Dks). 
 

 Tegne og utvikle labyrinten Danseforestilling i skolegården for hele mellomtrinnet 

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag  27. januar 2021  
Torsdag 28. januar 2021  
Onsdag  27. januar 2021 (busses til Aursm.) 
Torsdag 23. januar 2021  
Torsdag 28. januar 2021 (busses til Setskog) 

Fredag   29. januar 2021 
Fredag   29. januar 2021 

Tirsdag 25. mai 2021 
Onsdag 26. mai 2021 
Fredag  28. mai 2021 Haneborg busses til Setskog 

Fredag  28. mai 2021 
Fredag  28. mai 2021  Rømskog busses til Setskog 
Torsdag 27. mai 2021 
Torsdag 27. mai 2021 Bråte busses til Løken 
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7. TRINN 
 
 

Hovedtema  
LITTERATUR / FORFATTERBESØK  

 

 

Hensikten er at elevene skal bli kjent med en forfatter som kan formidle opplevelser, stimulere til 

leseglede, gi kunnskapstørst og spenningstrang. Gjennom dette er det ønske om at elevene skal lære 

å gi utrykk for egne tanker, meninger og erfaringer. 

TILTAK: 

• Dette er et forfattermøte, basert på boken "Vi skulle vært løver". Boken kom ut våren 2018 og 
handler om 12 år gamle Leona, en jente som er født med guttekropp. Fokuset i romanen handler om 
å forstå og godta at noen er annerledes. Tema er blant annet mobbing og utenforskap, og hvor 
vanskelig det kan være å stå alene mot alle andre. 
 

 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Torsdag 15. april 2021 
Fredag   16. april 2021 
Torsdag 15. april 2021 
Fredag   16. april 2021 
Ikke før skoleåret 2021/22 
Mandag  19. april 2021 
Mandag  19. april 2021 

kl. 10.25 – 11.10 
kl. 10.20 – 11.05 
kl. 12.00 – 12.45 
kl. 12.00 – 12.45 
  
kl. 10.15 – 11.00 
kl. 12.15 – 13.00 

  
 
 
 
 

 

Forberedelse: Se DKS Viken for mer informasjon.  

 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED ET LOKALT KULTURMINNE: Karl den XIIs vei på Rømskog  

 

 

Hensikten er at elevene skal få kjennskap til hvilken betydning felttoget til svenskekongen Karl XII har 

hatt i kommunen vår. Elevene skal være med på en vandring langs Karl XII vei på Rømskog og høre og 

oppleve noe av historien. 

TILTAK: 

• Opplegget er under utvikling 
 

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 
Løken skole: 
Bråte skole: 

 Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl. 
Kl. 
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8. TRINN 
 
 

Hovedtema 
VISUELL KUNST / KUNSTNERBESØK  

 

 

Hensikten er at elevene gjennom aktiv og kreativ deltagelse skal kunne samtale om sin opplevelse av 

samtidskunst og om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruker 

dette i eget arbeid med bilde og skulptur. 

TILTAK: 

• Arkitektur og lyd er spennende og et tema arkitekt Gisle Nataas lenge har vært interessert i. 

• Arkitektur som instrument handler om å ta i bruk arkitektur og omgivelser som instrumenter i 
musikk.  

• Gisle viser bilder og film fra forskjellige prosjekter som han har jobbet med for å utforske arkitektur og 
lyd. Kanskje elevene selv blir inspirert til å skape musikk fra deres egen skole og omgivelser. Gisle tar 
også med et uvanlig «instrument», en blanding av arkitektur og scenografi som kan spilles på. 
 

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Onsdag  3. mars 2021 
Torsdag 4. mars 2021 
Torsdag 4. mars 2021 

Kl. 13.30 – 14.15 
Kl.  09.25 – 10.10 
Kl. 12.15 – 13.00 

 

 

 

Forberedelse: Se DKS Viken for mer informasjon.  

 

 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED ET LOKALT KULTURMINNE: AUR PRESTEGÅRD 

 

 

Hensikten er at elevene skal bli kjent med et levende og verneverdig kulturmiljø i kommunen. 

Opplegget er i samarbeid med A-H kunstforening, Aur guiden og Dks. 

TILTAK: 

• Det blir omvisning i museumsområdet på låven som bl.a. inneholder gamle redskaper og en egen 
utstilling om skogen. 

• I forpakterboligen fra 1703 presenterer kunstneren  

  
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

 
Pga. koronarestriksjoner har vi i 
år dessverre ikke mulighet til å 
gjennomføre opplegget på Aur. 

Gruppe 1 + 2 
Kl. 09.15 – 11.15 
Kl. 09.15 – 11.15 
Kl. 09.30 – 11.15 

Gruppe 3 + 4 
Kl. 12.00 – 14.00 
Kl. 12.00 – 14.00 
Kl. 12.00 – 13.45  

 

      Egen innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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9. TRINN 
 
 

Hovedtema 1 
LITTERATUR / FORFATTERBESØK  

 

 

Hensikten er at elevene skal bli kjent med en forfatter som kan formidle opplevelser, stimulere til 

leseglede, gi kunnskapstørst og spenningstrang. Gjennom dette er det ønske om at elevene skal lære 

å gi utrykk for egne tanker, meninger og erfaringer. 

TILTAK: 

• Om 150 år med frihet, likhet og søsterskap! 

• For 150 år siden levde kvinner og menn svært forskjellige liv. Kvinner fikk ikke stemme ved valg eller 
tjene egne penger. Det var først da kvinnene begynte å organisere seg at det skjedde endringer. I 
boka "Kvinner i kamp" forteller forfatter Marta Breen og illustratør Jenny Jordahl om 
kvinnebevegelsens mange dramatiske kamper. Nå kommer Marta Breen til skolene i Viken. 
 

 
Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Mandag  1. februar 2021 
Mandag  1. februar 2021 
Tirsdag    2. februar 2021 

kl. 10.25 – 11.10 
kl. 12.10 – 12.55 
kl. 10.30 – 11.15 

 

 

             Forberedelse: Se DKS Viken for mer informasjon. 
                                       Kultursalen på Bråte og Bjørkelangen er reservert til hele 9. trinnet. 

 
 
 

Hovedtema 2 
VISUELL KUNST / FREDSARBEID 

 

 

Hensikten er at elevene skal besøke et galleri og bli kjent med og kunne samtale om ulike kunstneres 

bildeuttrykk. Elevene får også mulighet til å se og oppleve en utstilling på Nobel freds senter.  

TILTAK: 

• Elevene får en tur til Nasjonalgalleriet i Oslo med tema Nasjonalromantikken og Sosialrealisme 

• Elevene får en omvisning om årets fredsprisvinner på Nobel fredssenter 

 

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Beklageligvis blir det ikke gjennomført Oslotur 
dette skoleår i påvente åpningen av det nye 

Nasjonalgalleriet/museet 

  

 

      Egen innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere 
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10. TRINN 
 
 

Hovedtema  
FILM 

 

Hensikten er at elevene skal se film, møte filmskapere og kunne lære seg å diskutere innhold og 

filmatiske virkemidler. 

 
TILTAK: 

• She-pack: Det er bursdagsfeiring på en svømmehallsdisco, og underdogen Ronja utfordrer 
jentegjengens alfahunn til maktkamp. Leken eskalerer fort, og i maktberuselsen som følger mister 
Ronja og de andre jentene kontrollen. 

• Filmen vant Amanda for beste kortfilm under Haugesund filmfestival og hovedprisen «Gullstolen» 
for beste kortfilm under Kortfilmfilmfestivalen i Grimstad 2019. Der vant filmen også pris for beste 
manus og kritikerprisen. 

 
 

Aursmoen skole: 
 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Mandag 16. nov. 2020 
 
Onsdag  18. nov. 2020 
Tirsdag   17. nov. 2020 

Kl. 09.45 – 10.45 (10a + 10b), 10.55 – 11.56 (10c), 
12.20 – 13.20 (10d) 
Kl. 09.10 – 10.10, 10.20 – 11.20, 12.10 – 13.10 
Kl. 09.10 – 10.10, 10.20 – 11.20, 13.20 – 14.20 
 

 

              

Forberedelse: Se DKS Viken for mer informasjon.  
 

 

Tema lokalhistorie / lokalkunnskap 
BLI KJENT MED ET LOKALT KULTURMINNE: FLYKTNINGERUTA  

 

 

Hensikten er at elevene skal bli kjent med hendelser og arbeid i Aurskog-Høland under 2. verdenskrig. 

Opplegget er i samarbeid med Forening Flyktningruta, skolene i kommunen og Dks Akershus.  

 

TILTAK: 

• Klassen går deler av Flyktningruta fra Hallangen via Malnes, grensegata og fram til Sukkerveien. 

• Pga. Corona gjennomføres årets opplegg noe redusert. Dvs. elevene kommer ikke til å overnatte på 

Sjølåbråtan men vil gå selve ruta på hver sin dag.  

 

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Torsdag 27. august 2020 
Fredag   21. august 2020 
Fredag   28. august 2020 

Kl. 08.45 – ca. 14.30 
Kl. 08.45 – ca. 14.30 
Kl. 08.45 – ca. 14.30 

 

Egen innkalling med bussoppsett sendes ut i forkant 
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KULTURKONTAKTER 

 
 

 

Kulturkontakten er bindeledd mellom skolen og koordinator på kommunenivå.  

Hver skole har én kulturkontakt for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet. 

 

Kulturkontakten: 

• Er ansvarlig for at tiltakene på hver enkelt avdeling blir gjennomført 

• Er ansvarlig for kulturvertene på hver skole 

• Deltar på kommunale nettverkssamlinger 

• Har nedsatt ordinær arbeidstid (0,5 t per uke) 

• Forholder seg til rektor som har det overordnete ansvaret 

• Er ansvarlig for at tiltakene blir evaluert 

• Rapporterer til kommunekoordinator 

 

 

Det er satt opp følgende møtedager for nettverket: 

DATO 
 

TILTAK TIDSPUNKT / STED 

 
Torsdag 26. nov. 2020 
 
 
                                           
 
 
Torsdag 29. april 2021 
 

 
Kulturkontaktmøte 
 
Inspirasjonstur til Oslo 
 
 
 
Kulturkontaktmøte 
 
 

 
kl. 14.00 - 15.30: Møtested sendes ut senere 
 
Jeg ønsker gjerne å besøke enten Munch museet 
eller det nye Nasjonalgalleriet sammen med dere, 
men vi må nesten vente til museene åpner. 

  
kl. 14.00 - 15.30:  Møtested sendes ut senere 
 

 

• Møte med nye kulturkontakter etter avtale   
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KULTURVERTORDNING 
 

 

Kulturvertordningen er en ordning som ble etablert skoleåret 2006/2007. 
Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får besøk i forbindelse med Den kulturelle 
skolesekken (Dks). De representerer skolen overfor utøverne, og i tillegg skal kulturvertene bidra med å skape 
en positiv ramme rundt tiltakene i Dks. 
 
Det er ønske om å fremme følgende gjennom ordningen: 

• elevmedvirkning 

• elevene skal oppleve at de har eierforhold til arrangementene 

• god og forberedt mottakelse av de innbudte 

• stimulere til økt kulturinteresse blant barn og ungdom  
 

Oppgaver som kulturverten skal ha: 

• markedsføre aktiviteter: besøke klasser og fortelle om hvem som kommer, henge opp plakater, etc. 

• gjøre klart rommet for arrangementet (f.eks. gymsalen): sette ut benker, legge ut matter, hjelpe til 
med å bære utstyr, etc.  

• ta imot utøverne når de kommer og vise dem vei 

• koke kaffe, evt. sette frem mat, til utøverne 

• introdusere utøverne og takke for forestillingen (i gymsalen) 

• rydde opp etter arrangementet 
 
Fremgangsmåte for å kunne bli kulturvert: 

• stillingen lyses ut i mai måned på alle skolene 

• søknaden "sendes" med underskrift av foresatt til kulturkontakten på skolen 

• «jobben» søkes for ett år av gangen 

• «ansettelse» skjer av kulturkontakt på den enkelte skole 

• i september/oktober går de utvalgte elevene på halvdagskurs på Bjørkelangen 

• kulturvertene får utdelt et diplom på slutten av året 
 
Kulturverter kommer fra følgende klasser: 

• Barnetrinnet: to til tre elever fra henholdsvis 6. og 7. trinn  

• Ungdomstrinnet: to til tre elever fra henholdsvis 8. og 9. trinn 
 
Kulturvertene får utdelt egen t-skjorte, skrivebok og nøkkelbånd med kort.  
På slutten av skoleåret markerer skolen kulturvertenes innsats med overrekkelse av diplom.  

DATO  SKOLE ANTALL elever BUSSEN henter dere på skolen 

Onsdag 7. okt. 2020 
kl. 09.30 – 12.30 
i kultursalen på 

Bjørkelangen skole 
 

Bråte  
Løken  
Rømskog  
Setskog 

 
? 
 

kl. 08.55 
kl. 09.10 
kl. 08.50 
kl. 08.10 

Torsdag 8. okt. 2020  
kl. 09.30 – 12.30 
i kultursalen på 

Bjørkelangen skole 

Aursmoen 
Haneborg 
Bjørkelangen 

 
? 

kl. 09.10 
kl. 09.25 
Elevene går til kultursalen 
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FAST ABONNEMENT fra DKS AKERSHUS 
MUSIKK / SKOLEKONSERTER  

To forestillinger i året per elev – for nærmere informasjon se DKS Viken  
 

 

1. – 7. trinn                        Kouame møter barna 
 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 

Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog: 
Løken: 
Bråte: 
 

Torsdag 18. mars 2021 
Fredag   19. mars 2021 
Mandag 22. mars 2021 
Fredag   19. mars 2021 
Ikke før skoleåret 2021/22 
Mandag   8. mars 2021 
Mandag 22. mars 2021 

Kl. 10.25 – 11.10 + 12.15 – 13.00  
Kl. 10.20 – 11.05 + 12.00 – 12.45 
Kl. 12.00 – 12.45 
Kl. 12.00 – 12.45 (busses til Bjørkelangen) 

 
Kl. 10.15 – 11.00 + 12.00 – 12.45  
Kl. 09.30 – 10.15  

8. – 10. trinn                     Rikke Normann 
 
SKOLE DATO TIDSPUNKT 

Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Bråte: 
 

Tirsdag 6. november 2020 
Tirsdag 6. november 2020  
Mandag 26. oktober 2020 
 

Kl. 09.30 – 10.05    
Kl. 13.20 – 13.55 
Kl. 12.15 – 12.50 
 

 

1. – 7. trinn       
                 
SKOLE DATO TIDSPUNKT 

Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog: 
Løken: 
Bråte: 
 

  
 
 
 
Ikke før skoleåret 2021/22 

Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
 

8. – 10. trinn                     
 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 

Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Bråte: 

 Kl. 10.55 – 11.30 
Kl. 13.20 – 13.55 
Kl. 10.30 – 11.05  
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FAST ABONNEMENT fra DKS AKERSHUS 
SCENEKUNST – TEATER 

Én forestilling annet hvert år per elev – for nærmere informasjon se DKS Viken 
 

 
 
 
 

1. – 4. trinn                      
SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog:  
Løken: 
Bråte: 
 

 
 
 
 
Ikke før skoleåret 2021/22 
 

Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl.  
Kl. 

5. – 7. trinn 
 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog: 
Løken: 
Bråte: 
 

 
 
 
 
Ikke før skoleåret 2021/22 

 

Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 
Kl. 

 
 

 
8. – 10. trinn                 The Games We Play 
 
SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen: 
Bråte: 
 

Mandag 8. mars 2021 
Tirsdag  9. mars 2021 
Onsdag  3. mars 2021 

  

Kl. 10.20 – 11.10 + 12.15 – 13.00 
Kl. 10.20 – 11.03 + 12.10 – 12.55 
Kl. 10.30 – 11.15 + 12.15 – 13.00 
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3. og 4. trinn 
KLASSEORKESTER / KLASSEKORPS 

 
 

• Elevene på 3. og 4. trinn besøker kulturskolen på Bjørkelangen fire mandager i løpet av skoleåret 
2020/21 og er med på et musikkprosjekt som ender opp i en felles forestilling i den nye 
kultursalen 

• 3. + 4. trinn får undervisning i drama og på følgende instrumenter: fiolin, tromme, klarinett, 
kornett, tenorhorn, althorn og gitar 

• Pga. korona vil fordeling av instrumenter skjer i forkant 

• 1., 2. og 3. mandag: er det øving på et valgt instrument 

• 4. mandag: er det generalprøve + forestilling. Pga. korona, er forestilling ikke åpen for 
foreldre/foresatte dette skoleåret 

• 2. trinn får danseundervisning på skolen og viser fram dansen i kultursalen, sammen med 
elevene på 3. og 4. trinn. Se plan for Den kulturelle skolesekken side 6  

 

SKOLE Dato Antall økter Klokkeslett  Antall elever Evt.  
kommentarer 

 
LØKEN 
 

  
19. okt. 
26. okt. 
  2. nov. 
  9. nov. 
 

 
3.trinn før lunsj. 
4.trinn etter 
lunsj. 

 
Kl. 10.20 – 11.15 

 
Kl. 11.45 – 12.40 

 
3. trinn: 38 
 
4. trinn: 36 
 
 

 
Pga Corona, blir 
det i første 
mandag ingen 
utprøving av 
instrumenter. 
Elevene får 
utdelt hvert sitt 
instrument i 
forkant. 
 
Siste mandag 
samles både  
3. og 4. trinn 
begge øktene  
til generalprøve 
og forestilling. 
 
 

 
BRÅTE,  
SETSKOG, 
HANEBORG, 
RØMSKOG 
 

 
18. jan. 
25. jan. 
  1. feb. 
  8. feb. 
 
 

 
Bråte før lunsj. 
 
Rømskog, 
Setskog og 
Haneborg etter 
lunsj. 
 

 
Kl. 10.25 – 11.20 

 
Kl. 11.50 – 12.45 

 
Bråte 
3. og 4. trinn: 43 
Rømskog 
3. + 4. trinn: 16 
Setskog 
3. og 4. trinn: 17 
Haneborg 
3. og 4. trinn: 20 

 
BJØRKELANGEN 
 

 
  1. mars 
  8. mars 
15. mars 
22. mars 

 
3.trinn før lunsj. 
4.trinn etter 
lunsj. 

 
Kl. 10.45 – 11.40 

 
Kl. 12.10 – 13.05 

 
3. trinn: 57 
 
4. trinn: 56 

 
AURSMOEN 
 

 
19. april 
26. april 
  3. mai 
10. mai 

 
3.trinn før lunsj. 
4.trinn etter 
lunsj. 
 

 
Kl. 10.35 – 11.30 

 
Kl. 12.00 – 12.55 

 

 
3. trinn: 59 
 
4. trinn: 69 
 

      



 

                                                                 
                                                                Skoleåret 

                                                                 2020 - 2021 

                                                                                                                                                                                 

20 
 

 

Klasse 
Trinn 

 

 

Lokale tiltak 
 

Samarbeid med 
kulturskolen 

 

Abonnements 
ordning 

 

Scenekunst 
 

Skole 
konserter 

5 -
åringer 

 

A-H bygdetun 
Aktiviteter 

--- --- --- --- 

 
1. 
 
 

Billedkunst 
Kunstnerbesøk  

--- ---  
Teater- 

forestilling 
annet hvert år 
til 1. – 4. trinn 

 
To konserter 
i året til alle 

trinn 

 
2. 
 

Margaretha kilden 
Fortelling og 

vandring  

Dans 
Workshop over 
fire mandager 

--- 

 
3. 
 
 

Urskog fort 
Fortelling og 

vandring  

Klasseorkester/ 
klassekorps 

Musikkworkshop 
over fire 

mandager 

Urskog fort 
Fortelling og 

vandring 

 
4. 
 
 

A-H bygdetun 
Aktiviteter  
Anno 1900 

Film 
Besøk av 

filmskaper 

 
5. 
 
 

Billedkunst 
Kunstnerbesøk 

--- ---  
Teater- 

forestilling 
annet hvert år 
til 5. – 7. trinn  

6. 
 
 

Dans  
Workshop  

--- Visuell kunst 
Kunstnerbesøk 

 
7. 
 
 

Karl den XIIs vei 
Vandring og 
opplevelser 

--- Litteratur 
Forfatterbesøk 

 
8. 
 
 

Aur prestegård 
Kunstutstilling 

Museumsbesøk 

--- Visuell kunst 
Kunstnerbesøk 

 
Teater- 

forestilling 
annet hvert år 
til 8. – 10. trinn 

 
To konserter 
i året til alle 

trinn 

 
9. 
 
 

Billedkunst 
Nasjonalgalleriet 

Nobel freds senter 

--- Litteratur 
Forfatterbesøk 

 
10. 

 
 

Flyktningruta  
pga. korona blir det 
ingen overnatting, 

kun selve 
vandringen 

--- Film 
Kino og besøk av 

filmskaper 

 


