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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 2022 – 2023. På hvert årstrinn er det hovedsakelig 

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

Tiltakene for skoleåret 2022 – 2023 tar utgangspunkt i «Plan for Dks for Aurskog-Høland» og 

evaluering av fjorårets tiltak.  

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. 

Lykke til med oppfølging av Den kulturelle skolesekken! 

Bjørkelangen, 8. august 2022 

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 
23. mai 2023 kl. 09.30 – 11.30 

kl. 12.00 – 14.00 

Aursmoen, Epletun og Trampen 

Ekeberg, Barnehagegården,  
Ole Brumm og Flatebyjordet 

24. mai 2023 kl. 09.30 – 11.30 

kl. 12.00 – 14.00 

Kjelle, Burholtoppen, Plommehage 
og Bråtebakken  

Løken, Lyndebygrenda og Hofmoen 

25. mai 2023 kl. 09.30 – 11.30 Rømskog, Setskog og Festningåsen 

Forberedelse: 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: 

Løken skole:  

Bråte skole:  

Haneborg skole: 

Setskog skole: 

Rømskog skole:  

Fredag 13. januar 2023 

Fredag 20. januar 2023 

Fredag 27. januar 2023 

Fredag   3. februar 2023 

Fredag   3. februar 2023 

Fredag 10. februar 2023 

Fredag 10. februar 2023 

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_15 – 11:15 + 12.00 – 13:00 

kl. 09:15. – 10:15  

kl. 12:00 – 13:00 

kl. 10:00 – 11:00 

kl. 12:25 – 13:25 

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

Hovedtema 
VISUELL KUNST (Se DKS Viken for mer informasjon) 

oversikt over KULTURSKOLEPROSJEKT med DANS se side 20 

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

gjennom skapende arbeid i møte med en kunstner. 

TILTAK: 

• I utstillingen IRL møter elevene skulptur, maleriinstallasjon, digitalt trykk og tekstil.

• Utstillingen undersøker hvordan samtidskunstnere bruker symboler fra populærkulturen til å fortelle

oss noe om vår egen tid; begjær, trender, utfordringer og tendenser.

• Kunstnerne i utstillingen bruker en tilsynelatende enkel symbolikk, men med alvorlige undertemaer.

Hva gjør den digitale tilstedeværelsen med oss?

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

Tirsdag  10. jan. 2023 
Torsdag 12. jan. 2023 
Mandag 16. jan. 2023 
Torsdag 01. juni 2023 
Mandag 16. jan. 2023 
Tirsdag   17. jan. 2023 
Onsdag  18. jan. 2023 

kl. 09:00 – 09:45 / 10:25 – 11:10 / 12:15 – 13:00 
kl. 09:00 – 09:45 / 10:25 – 11:10 / 12:15 – 13:00 
kl. 09:00 – 09:45 (sammen med 5. trinn) 

kl. 12:30 – 13:15 (sammen med 5. trinn) 

kl. 12:30 – 13:15 (sammen med 5. trinn) 
kl. 09:00 – 09:45 
kl. 09:30 – 10:15 

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 (1.+ 2.trinn): 
Setskog skole (2.+ 3.trinn): 
Rømskog skole (2.+ 3.trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag 7. juni 2023 
Fredag  9. juni 2023  
  Neste gang i 2024 
Tirsdag  6. juni 2023   
Tirsdag  6. juni 2023 
Torsdag 8. juni 2023 
Tirsdag  6. juni 2023 

kl. 09.30 – 10.30 / kl. 11.30 – 12.30 
kl. 09.30 – 10.30 / kl. 11.30 – 12.30 

       kl. 11.30 – 12.30 
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 

Forberedelse: Innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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3. TRINN

Hovedtema 
LITTERATUR (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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: 

• Katt savna

• Historiene Forfatterbesøk med Camilla Otterlei, som leser høyt fra Katt savna, og samtaler med
elevene om tematikken i boka. Boka handler om Simone, som alltid har drømt om å få en katt. Hadde
bare ikke pappa vært så allergisk!

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

Torsdag 26. jan. 2023 
Torsdag 26. jan. 2023 
Onsdag  25. jan. 2023 
Fredag   27. jan. 2023 
Fredag   27. jan. 2023 
Tirsdag   24. jan. 2023 
Tirsdag   24. jan. 2023 

kl. 09:00 – 09:45 
kl. 12:30 – 13:15 
kl. 12:30 – 13:15 
kl. 12:30 – 13:15 
kl. 09:00 – 09:45 
kl. 09:00 – 09:45 
kl. 12:30 – 13:15 

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 (3.+ 4.trinn): 
Setskog skole (2.+ 3.trinn): 
Rømskog skole (2.+ 3.trinn): 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag 31. mai 2023 
Fredag    2. juni 2023 
Tirsdag 30. mai 2023 
   Neste gang i 2024 
   Neste gang i 2024 
Torsdag  1. juni 2023 
Tirsdag 30. mai 2023 

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 
kl. 11:30 – 12:30 

Forberedelse: Innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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4. TRINN

Hovedtema 
FILM (Se DKS Viken for mer informasjon) 

KULTURSKOLEPROSJEKT med MUSIKK og DRAMA se side 20 + 21 

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

kunnskap innenfor ulike filmsjangre. 

TILTAK: 

• FILM: Optiske leketøy

• I løpet av 90 minutter får elevene bli med på et dykk inn i en spennende animasjonsverden og vil
oppdage fasinasjonen og avsløre hemmeligheten bak optiske leketøy.

Aursmoen skole: 

Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole (3.+ 4. trinn): 

Setskog skole: 

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

Fredag   28. april 2023 
Torsdag 27. april 2023 
Onsdag 26. april 2023 
Mandag 6. mars 2023 
Tirsdag   7. mars 2023 
Tirsdag   7. mars 2023 
Tirsdag  25. april 2023 
Mandag 24. april 2023 

kl. 09:45 – 11:15  
kl. 09:30 – 11:00 / 11:45 – 13:15 
kl. 09:30 – 11:00 / 11:30 – 13:00 
kl. 09:45 – 11:15 
kl. 09:30 – 11:00 
kl. 11:50 – 13:20 
kl. 09:45 – 11:15 / 12:00 – 13:30 
kl. 09:30 – 11:00 

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: 

Mandag 12. juni 2023 
Tirsdag  13. juni 2023 
Onsdag  14. juni 2023 

 Ikke før i 2023 
    Ikke før i 2023 
Torsdag 15. juni 2023 
Onsdag  14. juni 2023 

kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.15 – 12.30 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.15 – 12.30 
kl. 09.30 – 13.00 
kl. 09.15 – 12.30 

Forberedelse: Innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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5. TRINN

Hovedtema 
VISUELL KUNST / KUNSTNERBESØK (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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: 

• I utstillingen IRL møter elevene skulptur, maleriinstallasjon, digitalt trykk og tekstil.

• Utstillingen undersøker hvordan samtidskunstnere bruker symboler fra populærkulturen til å fortelle

oss noe om vår egen tid; begjær, trender, utfordringer og tendenser.

• Kunstnerne i utstillingen bruker en tilsynelatende enkel symbolikk, men med alvorlige undertemaer.

Hva gjør den digitale tilstedeværelsen med oss?

• Hvordan kommuniserer vi i postinternettid?

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

Onsdag  11. jan. 2023 
Fredag   13. jan. 2023 
Mandag 16. jan. 2023 
Torsdag 01. juni 2023 
Mandag 16. jan. 2023 
Tirsdag   17. jan. 2023 
Onsdag  18. jan. 2023 

kl. 09:00 – 09:45 / 10:25 – 11:10 / 12:15 – 13:00 
kl. 09:00 – 09:45 / 10:25 – 11:10 / 12:15 – 13:00 
kl. 09:00 – 09:45 (sammen med 2. trinn) 
kl. 12:30 – 13:15 (sammen med 2. trinn) 

kl. 12:30 – 13:15 (sammen med 2. trinn) 
kl. 09:00 – 09:45 / 10:25 – 11:10 / 12:15 – 13:00 
kl. 10:30 – 11:15  
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6. TRINN

Hovedtema 1 
LITTERATUR / FORFATTERBESØK (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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: 

• Overleve

• Forfattar og formidlar Tor Arve Røssland tar med seg spenningsserien "Overleve" på turné. Bøkene er
splitter nye og handlar om tenåringane Jamal og Eira.

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 

Løken skole: 
Bråte skole: 

Mandag 20. mars 2023 
Tirsdag  21. mars 2023 
Onsdag 22. mars 2023 
Torsdag 23. mars 2023 
Torsdag 23. mars 2023 
Fredag   24. mars 2023 
Onsdag 22. mars 2023 

kl. 09:15 – 10:10 / 10:25 – 11:20 / 12:15 – 13:10 
kl. 09:15 – 10:10 / 10:20 – 11:15 / 12:10 – 13:05 
kl. 12:15 – 13:10 
kl. 13:15 – 14:10 
kl. 11:10 – 12:05 
kl. 10:15 – 11:10 / 12:00 – 12:55 
kl. 10:15 – 11:10 

Hovedtema 2 
KULTURARV (Se DKS Viken for mer informasjon) 

Hensikten er at elevene skal få kjennskap til vår felles kulturarv via historier, fortellinger, samtaler, 

besøk av lokale kulturminner og andre opplevelser.  

TILTAK: 

• Fattigunger og bedremanns barn

• «Det fine med Norge er at det ikke er forskjell mellom fattig og rik» - Det er ikke helt sant, men vi liker
å tro det. Klasseforskjeller finnes, og det kommer et sted fra.

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole; 

Løken skole: 
Bråte skole: 

Onsdag    8. mars 2023 
Torsdag   9. mars 2023 
Torsdag   9. mars 2023 
Onsdag  15. mars 2023 
Onsdag  15. mars 2023 
Mandag 13. mars 2023 
Mandag 13. mars 2023 

kl. 10:30 – 11:15 / 12:15 – 13:00 
kl. 10:30 – 11:15 (i kultursalen) 

kl. 12:00 – 12:45 
kl. 10:15 – 11:00 
kl. 12:25 – 13:10 
kl. 12:15 – 13:00 
kl. 10:15 – 11:00 
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7. TRINN

Hovedtema 
FILM (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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

filmatiske virkemidler. 

TILTAK: 

• Kortfilmen Silence handler om den åtte år gamle jenta Bahar, som nylig har mistet hørselen som følge
av en infeksjon. Hun bor i en landsby i Kurdistan, og på grunn av mangel på ressurser i skolen blir hun
tvunget til å slutte.

Aursmoen skole: 

Bjørkelangen skole: 

Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole: 
Løken skole: 
Bråte skole: 

Mandag 10. okt. 2022 
Tirsdag  11. okt. 2022 
Tirsdag  11. okt. 2022 
Onsdag  12. okt. 2022 
Torsdag 13. okt. 2022 
Tirsdag  18. okt. 2022 
Tirsdag  18. okt. 2022 
Fredag   14. okt. 2022 
Torsdag 13. okt. 2022 

kl. 10:25 – 11:10 / 12:10 – 12:55 
kl.  09:00 – 09:45 
kl. 12:10 – 12:55 
kl. 10:25 – 11:10 / 12:10 – 12:55 
kl. 09:00 – 09:45 
kl. 12:00 – 12:45 
kl. 09:30 – 10:15 
kl. 10:15 – 11:00 / 12:00 – 12:45 
kl. 12:15 – 13:00 

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

Hensikten er at elevene skal få kjennskap til hvordan mennesker levde langs grensen til Sverige. 

Hvilken betydning blant annet felttoget til svenskekongen Karl XII hadde, og hvordan fattigdom og 

kirken virket inn på livet til befolkningen.  

TILTAK: 

• Elevene opplever én dag i skogene på Rømskog og følger et vandrespill langs kulturstien fra

skolesenteret og fram til Kurøen.

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Haneborg skole: 
Setskog skole: 
Rømskog skole; 

Løken skole: 
Bråte skole: 

Mandag 26. sept. 2022 
Torsdag 29. sept. 2022 
Tirsdag  27. sept. 2022 
   Neste gang i 2023 
   Neste gang i 2023 
Fredag  30. sept. 2022 
Tirsdag  27. sept. 2022 

kl. 09:45 – 13:00 
kl. 09:45 – 13:00 
kl. 09:45 – 13:00 
kl. 09:45 – 13:00 
kl. 09:45 – 13:00 
kl. 09:45 – 13:00 
kl. 09:45 – 13:00 

Forberedelse: Innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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8. TRINN

Hovedtema 
VISUELL KUNST / KUNSTNERBESØK (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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: 

• Noahs ARKitektur

• Hvordan henger arkitekturens uttrykk og miljø sammen? Klima er i endring, arkitekter må finne
bærekraftige løsninger i arkitekturen. Hva betyr det? Kan man se på arkitekturen om den er
miljøvennlig?

• Arkitekt Kristin Pedersen har utviklet spillet «Noahs ARKitektur» som er en leken tilnærming til det
komplekse tema miljøutfordringer, bærekraftig arkitektur og samspill med de grunnleggende behov
mennesker har for et trygt sted å bo.

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Tirsdag   21. mars 2023 
Mandag 20. mars 2023 
Onsdag  22. mars 2023 

kl. 10:00 – 10:45 / 10:55 – 11:40 / 12:20 – 13:05 
kl. 09:15 – 10:00 / 10:20 – 11:05 / 12:10 – 12:55 
kl. 09:30 – 10:15 / 10:30 – 11:15 / 12:15 – 13:00 

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. 

TILTAK: 

• I forpakterboligen fra 1703 presenterer den svenske kunstner Johan Söderström sin utstilling.

• Verkene hans er laget med sparkel i rammer av eik. De består av et ca. 6 mm tykt lag av sparkel, der
de ulike feltene legges ved siden av hverandre, som biter i et puslespill eller en intarsia.

• Elevene er med i prosessen og fullfører et verk sammen med ham.

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Onsdag 28. sept. 2022 
Tirsdag  27. sept. 2022 
Torsdag 29. sept. 2022 

8A 
kl. 09:45 
kl. 09:45 
kl. 09:30 

8B 
kl. 11:00 
kl. 11:05 
kl. 11:30 ? 

8C 
kl. 12:30 
kl. 12:25 
kl. 13:30 ? 

Forberedelse: Innkalling med bussoppsett og forberedelse til turen sendes ut senere. 
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9. TRINN

Hovedtema 
LITTERATUR / FORFATTERBESØK (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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: 

• …  Ikke før skoleåret 2023 / 2024 

• …

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Kl. 
Kl. 
Kl. 

Tema demokrati / samfunnshistorie 
Tur til 22. julisenteret i Oslo eller dagstur til UTØYA 

Hensikten er at elevene skal bli kjent med historien til terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på 

Utøya 22. juli 2011. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret 

bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, 

årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner. 

TILTAK: 

• Forslag 1: Elevene busses til Regjeringskvartalet i Oslo og deltar i et to timers opplegg: «Fortellinger
om 22. juli: historiebevissthet og kildekritikk».

• Forslag 2: Elevene busses til Utøya for å delta på et dagsbesøk / undervisningsopplegg

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

? 
? 
? 

Kl. 
Kl. 
Kl. 

Turen gjennomføres hvis kommunestyret bevilger penger. 

Evt. dato og bussoversikt sendes ut senere. 
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10. TRINN

Hovedtema 
FILM (Se DKS Viken for mer informasjon) 

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

TILTAK: 

• …   Ikke før skoleåret 2023 / 2024 

• …

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Kl. 
Kl. 
Kl. 

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 Malnes via Grensegata til Sjølåbråtan

• Elevene overnatter to netter i telt på Sjølåbråtan

• Dag to blir det to økter med fortellinger om andre verdenskrig + én økt med spionspillet Escape Box

Aursmoen skole: 
Bjørkelangen skole: 
Bråte skole: 

Onsdag 24. – fredag 26. august 2022 
for alle tre skoler 

Forberedelse: Innkalling med dagsprogram og bussoppsett sendes ut i forkant 
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KULTURKONTAKTER 

Kulturkontakten er bindeledd mellom skolen og Dks-koordinator på kommunenivå. 

Hver skole har enten én kulturkontakt for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet, eller velger én for 

hele 1. - 10. 

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/inspektør 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 

Onsdag 31. aug. 2022 

Torsdag 17. nov. 2022 

Torsdag 20. april 2023 

Kulturvertkurs – initiert av Fylket, 
Kulturkontakter bes om å delta 

Kulturkontaktmøte 

Kulturkontaktmøte 

Oversikt se side 17 

kl. 14.30 - 15.30 

kl. 14.30 – 15.30 
Innkalling og møtested sendes 
ut senere 
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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 august/september går de utvalgte elevene på halvdagskurs på Bjørkelangen

• kulturvertene får utdelt et diplom på slutten av året

Kulturverter kommer fra følgende klasser: 

• Barnetrinnet: 4 elever fra 6. og/eller 7. trinn

• Ungdomstrinnet: inntil 4 elever fra 8. og/eller 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 BUSSEN henter dere på skolen 

Onsdag 31. aug. 2022 
Kl. 09.15 – 11.30 

Bråte 
Løken 
Rømskog 
Setskog 

9 elever + lærer 
4 elever + lærer 

2 elever + evt. lærer 
2 elever + evt. lærer 

Kl. 08.45 
Kl. 08.55 
Kl. 08.35 
Kl. 08.50 

Onsdag 31. aug. 2022 
Kl. 12.00 – 14.15 

Aursmoen 
Bjørkelangen 
Marker skole 

9 elever + lærer 
9 elever + lærer 
8 elever + lærer 

Kl. 11.45 
--- 
--- 
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MUSIKK – KONSERTER 
Fast abonnement fra Dks-Viken 

Én forestilling per skoleår – for nærmere informasjon se nettside for DKS Viken 

1. - 4. trinn   «Ekornes i 100!» 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen:    (i kultursalen) 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog:  
Løken: 
Bråte:         (i kultursalen) 

Mandag 7. nov. 2022 
Tirsdag   8. nov. 2022 
Onsdag   9. nov. 2022 
Fredag  11. nov. 2022 
Torsdag 10. nov. 2022 
Torsdag 10. nov. 2022 
Onsdag    9. nov. 2022 

Kl. 10:25 – 11:05 / 12:15 – 12:55 
Kl. 09:00 – 09:40 / 10:30 – 11:10 
Kl. 12:00 – 12:40 
Kl. 09:00 – 09:40 
Kl. 12:00 – 12:40 
Kl. 09:00 – 09:40 
Kl. 09:00 – 09:40 

5. - 7. trinn   «Going East - SUTARI» 
SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen:    (i kultursalen) 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog:  
Løken: 
Bråte:        (i kultursalen) 

Fredag   21. april 2023 
Mandag 24. april 2023 
Tirsdag   25. april 2023 
Onsdag  26. april 2023 
Onsdag  26. april 2023 
Onsdag  26. april 2023 
Tirsdag   25. april 2023 

Kl. 10:45 – 11:30 / 12:15 – 13:00 
Kl. 10:30 – 11:15 / 12:10 – 12:55 
Kl. 12:00 – 12:45 
Kl. 12:25 – 13:10 busses til Rømskog 
Kl. 12:25 – 13:10 
Kl. 09:00 – 09:45 
Kl. 09:30 – 10:15 

8. - 10. trinn  «Mariame Ndure» 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen:    (i kultursalen) 
Bråte:         (i kultursalen) 

Onsdag  28. sept. 2022 
Mandag 19. sept. 2022 
Torsdag 29. sept. 2022 

Kl. 09:00 – 09:35 
Kl. 10:20 – 10:55 / 12:10 – 12:45 
Kl. 09:30 – 10:05 / 10:30 – 11:05 
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SCENEKUNST – TEATER 
Fast abonnement fra Dks-Viken 

For nærmere informasjon se nettside for DKS Viken 

1. - 4. trinn  «Alba trosser alt» 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen:    (i kultursalen) 
Haneborg:  
Setskog: 
Rømskog:  
Løken: 
Bråte:         (i kultursalen) 

Tirsdag 6. des. 2022 
Onsdag 7. des. 2022 
Torsdag 8. des. 2022 
Fredag   9. des. 2022 
Fredag   9. des. 2022 
Fredag   9. des. 2022 
Torsdag 8. des. 2022 

Kl. 10:30 – 11:00 / 12:20 – 12:50  
Kl. 10:45 – 11:15 / 12:15 – 12:45 
Kl. 12:15 – 12:45 
Kl. 12:45 – 13:15 busses til Rømskog 
Kl. 12:45 – 13:15 
Kl. 10:15 – 10:45 
Kl. 09:45 – 10:15 

5. - 7. trinn  « LoggAv:45» 

SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen:    (i kultursalen) 
Haneborg: 
Setskog: 
Rømskog: 
Løken: 
Bråte:         (i kultursalen) 

Tirsdag   15. nov. 2022 
Mandag 14. nov. 2022 
Mandag 21.nov. 2022 
Fredag   18. nov. 2022 
Fredag   18. nov. 2022 
Torsdag 17. nov. 2022 
Mandag 21.nov. 2022 

Kl. 10:25 – 11:55 / 12:15 / 13:45 
Kl. 10:25 – 11:55 / 12:15 – 13:45 
Kl. 12:00 – 13:30 
Kl. 13:00 – 14:30 
Kl. 09:40 – 10:35 
Kl. 09:00 – 10:30 / 10:25 – 11:55 
Kl. 09:00 – 10:30 

8. - 10. trinn  «Star Wårs (med Å)» 
SKOLE DATO TIDSPUNKT 
Aursmoen: 
Bjørkelangen: (i kultursalen) 
Bråte:               (i kultursalen) 

Mandag 6. mars. 2023 
Tirsdag   7. mars. 2023 
Onsdag  8. mars. 2023 

Kl. 11:00 – 11:45 / 12:20 – 13:05 
Kl. 10:25 – 11:10 / 12:15 – 13:00 
Kl. 10:30 – 11:15 / 12:15 – 13:00 
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KULTURSKOLEPROSJEKT 
2. og 4. trinn

• Elevene på 4. trinn besøker kulturskolen på Bjørkelangen fire mandager i løpet av skoleåret
2021/22 og er med på et kulturelt prosjekt som ender opp i en felles forestilling i den nye
kultursalen

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

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

• 4. mandag: er det generalprøve + forestilling

• 2. trinn får parallelt danseundervisning på skolen (Rømskog, Setskog, Haneborg, Bråte blir busset
til kulturskolen) og viser fram dansen i kultursalen, sammen med elevene på 4. trinn.

Tid og sted for DANSEØKTENE 

SKOLE Dato Sted Klokkeslett Antall elever 

LØKEN 
Før lunsj 

BRÅTE 
Etter lunsj 

17. okt.
21. okt.
31. okt.

----------- 
7. nov.

Øver på Løken skole 

Øver på Bråte skole 

Forestilling i kultursalen 
på Bjørkelangen 

Kl. 09.20 – 10.00 
Kl. 10.15 – 10.55 

Kl. 12.10 - 12.50 

19 
18 

17 

BJØRKELANGEN 16. jan.
23. jan.
30. jan.
-----------
6. feb.

Øver i dansesalen på 
kulturskolen 

Forestilling i kultursalen 
på Bjørkelangen 

Kl. 09.30 – 10.10 
Kl. 10.25 – 11.10 
Kl. 12.15 – 12.55 

18 
17 
18 

RØMSKOG 
SETSKOG 

HANEBORG 

6. mars
13. mars
20. mars
-----------
27. mars

Øver i dansesalen på 
kulturskolen 

Forestilling i kultursalen 
på Bjørkelangen 

Rømskog og Setskog 
Kl. 11.30 - 12.10 

Haneborg 
Kl. 12.20 – 13.00 

13 (2.+ 3.tr.) 

16 (2.+ 3.tr.) 

17 (1.+ 2.tr.) 

AURSMOEN 24. april
8. mai

15. mai
-----------
22. mai

Øver på 
Aursmoen skole 

Forestilling i kultursalen 
på Bjørkelangen 

Kl. 09.00 – 09.40 
Kl. 09.50 – 10.30 
Kl. 10.40 – 11.20 

17 
17 
17 
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Tid og sted for MUSIKK og DRAMA 

SKOLE Dato Antall økter Klokkeslett Antall elever 

LØKEN 

BRÅTE 

17. okt.
24. okt.
31. okt.
-----------
7. nov.

Løken før lunsj 

Bråte etter lunsj 
-------------------------- 

Generalprøve og 
forestilling 

Kl. 10.20 - 11.15 

Kl. 11.45 - 12.40 

Løken 
4. trinn: 34
Bråte
4. trinn: 22

BJØRKELANGEN 16. jan.
23. jan.
30. jan.

------------
6. feb.

4A – 4B – 4C 

------------------------ 
Generalprøve og 

forestilling 

Kl. 12.10 – 13.05 4. trinn: 48

RØMSKOG 
SETSKOG 
HANEBORG 

6. mars
13. mars
20. mars

-------------
27. mars

Rømskog, 
Setskog 

og Haneborg 
------------------------ 
Generalprøve og 

forestilling 

Kl. 11.30 – 12.30 

Rømskog 
4. + 5. trinn: 14
Setskog
4. + 5. trinn: 13
Haneborg:
3. + 4. trinn: 17

AURSMOEN 24. april
8. mai

15. mai
------------
22. mai

4A – 4B – 4C 

------------------------ 
Generalprøve og 

forestilling 

Kl. 10.35 – 11.30 

Kl. 12.00 – 12.55 
4. trinn: 63
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Lokale Dks-tiltak i tillegg til Dks-abonnementet fra Viken Fylke 

Klasse- 
trinn 

Lokale tiltak Samarbeid med 
kulturskolen 

Abonnements 
ordning fra Fylke 

Scenekunst Konserter 

5 -åringer A-H bygdetun
Aktiviteter

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

1. 
Visuell kunst 

Kunstnerbesøk --- --- Teater- 
forestilling 
hvert år til 
1. – 4. trinn

Én konsert i 
året til alle 

trinn 

2. 
Margaretha kilden 

Fortelling og 
vandring  

Dans 
Workshop over fire 

mandager 

Visuell kunst 
Kunstnerbesøk 

3. 
Urskog fort 
Fortelling og 

vandring 

--- 
Litteratur 

Forfatterbesøk 

4. 
A-H bygdetun

Ulike aktiviteter
Anno 1900 

Kulturskoleprosjekt 
Workshop over fire 
mandager m/drama 
og div. instrumenter 

Film 
Besøk av filmskaper 

5. --- --- 
Visuell kunst 

Kunstnerbesøk Teater- 
forestilling 
hvert år til 
5. – 7. trinn

6. --- --- 
1. Litteratur

Forfatterbesøk 
2. Kulturarv

Besøk av forteller 

7. 
Karl den XIIs vei 

Vandring og 
opplevelser 

--- 
Film 

Besøk av en 
filmskaper 

8. 
Aur prestegård 
Kunstutstilling 

Museumsbesøk 
--- 

Visuell kunst 
Kunstnerbesøk 
(annet hvert år) 

Teater- 
forestilling 

annet hvert år 
til 8. – 10. 

trinn 

Én konsert i 
året til alle 

trinn 

9. --- --- 
Litteratur 

Forfatterbesøk 
(annet hvert år) 

10. 
Flyktningeruta 

Vandring + 
overnatting  

--- 
Film 

Kino og besøk av 
filmskaper 

(annet hvert år) 




