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Kjeller flyplass – arnested for norsk flyhistorie 
Informasjon til lærere på 9. trinn våren 2019 

 

Kjeller flyplass har historie tilbake til 1912, og er en av verdens eldste flyplasser som fortsatt er i drift. 

Det har også vært flyfabrikk her, og stedet spilte en viktig rolle under andre verdenskrig. I uke 18 og 19 

våren 2019 skal alle elevene på 9. trinn besøke flyplassen i forbindelse med DKS-tilbudet Kjeller 

flyplass. Under besøket på flyplassen får elevene blant annet formidlet historier fra krigen og 

bombingen på Kjeller, og svare på oppgaver i et lokalhistorisk perspektiv. De får omvisning i 

flyhangaren og se de restaurerte veteranflyene, og innføring i hvordan fly kan fly! Som en liten 

introduksjon til den kalde krigen får de også se et militært jetfly og et helikopter brukt i Vietnamkrigen. 

Tilbudet gis i samarbeid med Kjeller flyhistoriske forening (KFF).  

 

Kontaktpersoner 

KFF: Erling Andresen, tlf. 472 33 496 

DKS: Trude Bjerkeseth, tlf. 66 93 81 34/909 95 726 

 

Fordeling av skoler på de ulike dagene 

9. trinn uke 18 og 19 vår 2019 

Dato Kl.sl. Skole/antall 
klasser (elever) 

Kl.sl. Skole/antall klasser (elever) 

Mandag 
29.04 

08.50 – 11.00 Kjeller/2 (43) 11.50 – 14.00 Sten-Tærud/ (52) 

Tirsdag 
30.04 

08.50 – 11.00 Bråtejordet/2 (55) 11.50 – 14.00 Bråtejordet/2 (53) 

Torsdag 
02.05 

08.50 – 11.00 Stav/2,5 (60) 11.50 – 14.00 Stav/2,5 (60) 

Fredag 
03.04 

08.50 – 11.00 Tæruddalen/2 (47) 11.50 – 14.00 Tæruddalen/2 (47) 

Mandag 
06.05 

08.50 – 11.00 Asak (28), OKS (36) 11.50 – 14.00 Skedsmo voksenopplærings-
senter (40) 

Tirsdag 
07.05 

08.50 – 11.00 Bråtejordet/1 (27), 
Kjellervolla/1 (28) 

11.50 – 14.00 Tæruddalen/2 (48) 

Torsdag 
09.05 

08.50 – 11.00 Kjellervolla/2 (55) 11.50 – 14.00 Kjellervolla/2 (54) 

 
Forberedelse 
Skolene fikk i desember tilsendt et ressurshefte som kan brukes til for- og etterarbeid. Heftet samt all 
informasjon om tilbudet ligger også på ksys: http://skedsmo.ksys.no/produksjon/9712. I heftet og på 
produksjonssiden finner dere også linker til tre filmer (3, 15 og 18 minutter lange) som kan være fine 
å ha sett på forhånd. Erfaringsmessig får elevene mer utbytte av besøket hvis de har satt seg noe inn i 
temaene på forhånd.  
 

Praktisk informasjon og sykkelparkering 

Kjeller flyplass har adresse Småflyhavna, Storgata 100, Lillestrøm. På besøksdagen ber vi dere som 

sykler om å parkere syklene ved parkeringsplassen under trærne utenfor bommen. Deretter samler 

dere elevene foran flyhangaren som tilhører KFF. Det er en stor bygning som ligger langs Storgata (til 

høyre når dere kommer innenfor bommen), vis à vis Circle K/McDonalds. Medlemmer i KFF vil ta imot 

dere der og orienterer elevene om dagen. Dere skal samle elevene på samme sted til avslutning av 

besøket. 

http://skedsmo.ksys.no/produksjon/9712
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Timeplan og gruppeinndeling 

Elevene må være delt i fire grupper før dere kommer til flyplassen. Dvs. at hver klasse må være delt i 

to. (Obs; Stav må dele sine 2,5 klasser i to grupper). Hver stasjon tar 25 minutter, deretter er det 

beregnet fem minutter til å bytte stasjon. Formidlerne er ansvarlige for å sende gruppen videre til rett 

sted etter 25 minutter, sånn at vi ved hver nye halvtime kan begynne formidling med en ny gruppe.  

Pulje 1 Pulje 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

08.50 – 09.00 11.50 – 12.00 Velkommen og felles informasjon ute 

09.00 – 09.25 12.00 – 12.25 Stasjon A Stasjon B Stasjon C Stasjon D 

09.30 – 09.55 12.30 – 12.55 Stasjon B Stasjon C Stasjon D Stasjon A 

10.00 – 10.25 13.00 – 13.25 Stasjon C Stasjon D Stasjon A Stasjon B 

10.30 – 10.55 13.30 – 13.55 Stasjon D Stasjon A Stasjon B Stasjon C 

10.55 – 11.00 13.55 – 14.00 Felles avslutning ute 

 

Stasjon A: Kjellers historie fram til og med 2. verdenskrig. Foregår i møterommet i 2. etasje. 

Stasjon B: Oppgaveløsing og personlig formidling i modellkammeret i 2. etasje 

Stasjon C: Førkrigshangaren (i 1. etasje) 

Stasjon D: Etterkrigshangaren (over plassen i annet bygg) 

 

Lærer følger gruppene der det er mest behov. Vi ber om at dere sørger for at en av lærerne alltid er 

tilstede ved stasjon D, samt bidrar med å følge elevene over plassen mellom hangarene. Ved denne 

stasjonen vil elevene få mulighet til å prøve å sitte i et jetfly, og av sikkerhetsmessige og praktiske 

årsaker er det behov for at det til enhver tid er en lærer tilstede her i tillegg til formidler.   

 

Flykonkurranse 

Skolene vil få utlevert kastefly for å gjennomføre en flykonkurranse på skolen i ettertid. To og to elever 

skal samarbeide om å få flymodellen til å fly så langt som mulig. Vinnerparet fra hver skole får en 

småflytur over Skedsmo, forutsatt at foreldrene tillater det siden de er under 18 år. Flyturene må 

gjennomføres ettermiddag/helg innen uke 25. Lærer har ansvar for å avtale tidspunkt for flyturene 

med flyger Helge Storflor, på tlf. 913 22 795 eller helge.storflor@gmail.com. Én voksen kan være 

sammen med elevene i flyet.  

 
Annet 
Vi ber dere holde god oppsikt med elevene mellom aktivitetene, da vi er på en flyplass i drift og i en 
hangar med mye verdifullt utstyr. Det er mulig å ta med seg infomateriell om luftsport og 
flygerutdannelse til interesserte elever.  
 

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe! 

 

Vennlig hilsen 
DKS Skedsmo v/ Trude Stray Bjerkeseth 

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

mailto:helge.storflor@gmail.com
mailto:trubjer@skedsmo.kommune.no

