
Den kulturelle skolesekken i Skedsmo 
Kulturarv 6. trinn skoleåret 2017/2018 

 

Vikingtid i Skedsmo 
Informasjon til lærere på 6. trinn  

Oppdatert 07.05.18 

 

Velkommen til en annerledes skoledag i historiske omgivelser! Per Martin Aarseth, tidligere lærer ved 

Asak skole, har laget et pedagogisk opplegg knyttet til vår lokale vikinghistorie som kan benyttes i 

undervisningen i for- og etterkant av tilbudet. Dette er samlet i et hefte som sendes skolene sammen 

med denne lærerinformasjonen.  

Rundt Sten har vi mange funn fra vikingtiden, bl.a. gravhauger. Spennen på bildet 

er funnet i en av haugene. Vikingdagen finner sted i og rundt Gjoleidveien 5, 

Skedsmokorset (ved Skedsmo kirke). 

 

Kontaktinformasjon 
Trude Bjerkeseth (fram til 23.05), tlf. 66 93 81 34/909 95 726, trubjer@skedsmo.kommune.no 

Toini Kristensen (vikar for Trude fra 24.05) tlf. 907 93 632, toikris@skedsmo.kommune.no 

 

Ukeplan og gruppeinndeling   
 Mandag 04.06 Tirsdag 05.06 Onsdag 06.06 Torsdag 07.06 Fredag 08.06 

Gruppe 1 Brånås 6a (19) 
Kjeller (17) 

Vigernes 6a (22) 
Volla 6a (22) 

OKS (23) 
Åsenhagen (18) 

Asak (21) 
Sagdalen (17) 

Skjetten 6a (27) 
Sten-Tærud (17) 

Gruppe 2 Brånås 6b (19) 
Kjeller (17) 

Vigernes 6b (22) 
Volla 6b (22) 

Åsenhagen (41) Sagdalen (38) Skjetten 6b (27) 
Sten-Tærud (17) 

Gruppe 3 Brånås 6c (19) 
Kjeller (18) 

Vigernes 6c (23) 
Volla 6c (22) 

Åsenhagen (41) Sagdalen (39) 
 

Skjetten 6c (26) 
Sten-Tærud (18) 

Totalt 109 133 123 115 132 
(Gjellerås er ikke inkludert i ukeplanen fordi de skal på leirskole i uke 23) 

 

Skolene må ha delt inn elevene etter oppført gruppetall på forhånd. Merk at det noen steder står 

hele klasser, og andre steder kun elevtall (der klasseantall ikke går opp med tre grupper). 

 

Oppmøte 
Dere møter opp ved Sten menighetshus ovenfor Skedsmo kirke (Gjoleidveien 5). Se sykkelkart i heftet. 

Husk å beregne god nok sykkeltid (snakk med fjorårets 6.-trinnslærere om tidsbruk), slik at alle er på 

plass i god tid før kl. 09.00. Syklene skal parkeres nederst ved innkjørselen til Sten, på høyre side mot 

det hvite huset til Skedsmo husflidslag (Tingvoll). Ring DKS ved Toini Kristensen ved evt. forsinkelser. 

Sekker kan tas med og legges langs høyre husvegg til menighetshuset eller legges ved syklene. Alle skal 

stille opp i sine grupper for en felles orientering ved trappa til menighetshuset kl. 09.00.  
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Timeplan 
Tidspunkt Aktivitet 

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen og felles informasjon ved trappa til Sten menighetshus. 

Kl. 09.10 – 10.40 Del 1: Historisk vandring  
Gruppene rullerer mellom de tre postene (ca. 30 minutter per post inkludert 
forflytning). Formidlerne på postene sender dem videre/følger dem til neste 
aktivitet, og lærerne hjelper til med forflytningen. (Se kart over området 
bakerst i heftet.) 

Kl. 10.40 – 11.00 Matpause (ta med matpakke) ved syklene på plenen foran huset, eller i 
teltene hvis det regner. Når elevene er i gang med å spise samles lærerne ved 
trappa for en kort orientering om vikingleiren og fordeling av oppgaver.  

Kl. 11.00 – 12.45 Del 2: Vikingleir 
Ulike aktiviteter fra vikingtiden, der elevene selv velger hva de vil gjøre når.  

Kl. 12.45 – 13.00 Felles avslutning med formidlere, elever og lærere. Lærerne hjelper til med 
innsamling av vikingkapper (elevene bretter og legger dem i kurver), før alle 
samles i en ring på grusplassen foran menighetshuset.   

 

Vikingleiren 
I vikingleiren vil dere møte formidlere fra ulike foreninger og vikingmiljøer, formidlere fra Skedsmo 

husflidslag og skuespillere. Aktivitetene vil være ulike håndverksaktiviteter, smake løksuppe, prøve 

vikingutstyr, skyte med pil og bue m.m. Elevene velger selv hva de vil delta på, men må respektere å 

vente på sin tur hvis det er kø. Leiren befinner seg på grøntområdet på venstre side av menighetshuset 

(mot Skedmso kirke). Før elevene får gå inn i vikingleiren må de ha ryddet opp etter seg etter 

matpausen, og de må ha fått klarsignal på at leiren er åpen. Hvis det er oppholdsvær får alle utdelt en 

vikingkappe med tau i livet før de går inn leiren.  

 

Lærerens rolle under besøket 
Lærer har ansvar for sin klasse under besøket, og for at de oppholder seg der de skal til enhver tid (i 

de tre gruppene under den historiske vandringen, på plenen på høyre side av menighetshuset under 

matpausen, og i vikingleiren på venstre side av menighetshuset etter matpausen). Det er toalett inne 

i menighetshuset, men utover bruk av dette skal ikke elevene gå inn i huset.  

Før leiren starter (fortrinnsvis så fort elevene er i gang med å spise) samles alle lærerne ved trappa til 

menighetshuset for å få tildelt oppgaver på forskjellige poster i leiren. Dette kan være å hjelpe til med 

utdeling og innsamling av vikingkapper, hjelpe til under de ulike aktivitetene, passe køene, eller 

arrangere tautrekkingskonkurranse hvis det er tid og behov for det.  

Ca. kl. 12.45 avslutter vi aktivitetene i leiren. Noen av lærerne vil få ansvar for å hjelpe til med 

innsamling av vikingkappene, og gjør seg klare til det når de får signal. Deretter bidrar alle til at elevene 

samles i en stor ring på plassen for en felles avslutning. Ingen elever henter sekker eller sykler før 

denne avslutningen er ferdig.  

 

Vi håper at alle elever og lærere får en fin opplevelse med «Vikingtid i Skedsmo»! 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål. 

Vennlig hilsen 
DKS Skedsmo v/ Trude Stray Bjerkeseth 

Tlf. 66 93 81 34/909 95 726, trubjer@skedsmo.kommune.no 
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