
 

 

 
 

 
 

”EN DAG I SKOLESTUA FOR 100 ÅR SIDEN” 
Kunnskapsløftet:  

… kunne fortelje om sin eigen familie for ein til to 

menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår 

har endra seg 

… kunne kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø 

og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke 

___________________________________ 

FORARBEID PÅ SKOLENE: 
 Samtaler om livet sånn det var for ca. 100 år siden. 

 Finne fram og ta med seg/på seg klær de brukte på den tida, gjerne også navneskilt med ”gamle” navn. En god idé 

kan være å bruke navnet til besteforeldre eller oldeforeldre. 

 Klargjøre gruppedeling – 3 grupper på ca 10-12 elever. 

 Skolen bestiller buss til/fra aktiviteten, Nettbuss tlf: 3277 8650. Det forutsettes at ordningen for 

gratis rutebuss brukes der det er mulig. 

 Kommunekontakten, Katarina de Brisis epost katarina.debrisis@modum.kommune.no,  skal ha kopi av 

inngått avtale.  

 Faktura sendes til fakturamottak@modum.kommune.no. Referansenummer: 5200 kabr., husk å sette på 

rett programnummer og klasse. 
 

PÅ DAGEN: 
 Elevene møter i klær som ligner på de barna hadde for ca 100 år siden. 

 Sysle skole sørger for voksne til selve opplegget i og rundt skolestua. 

 Det er tre stasjoner elevene skal gjennom (ca 10 på hver stasjon). Rullering foregår etter oppsatt plan og avtalt 

tidsbruk.  

 Total tidsbruk for de tre stasjonene: 1¾ klokketime. 

 Elevene stiller opp utenfor museet når den skoleklokka ringer. 

 Skolemesteren gir litt informasjon om museet, presenterer de voksne og deres roller og sier litt om de 

forskjellige stasjonene. 

Stasjon 1: 

INNE I SKOLESTUA. 
 

”En gammeldags skoletime”  

med salmesang, regning, 

høytlesing, skriving. 

 

Stasjon 2:  

INNE I DAGLIGSTUA. 
 

”På kaffeslabberas hos 

skolemesteren” 

der vi også ser på gamle saker og 

ting og prater litt om hvordan 

man bodde før i tida.  

 

Stasjon 3:  

UTE, BAK SKOLESTUA. 
 

”Drengen får en hjelpende hånd” 

med å sage og hogge ved og 

steke lapper.  

 

 

Friminutt mellom hver stasjon. Leiker som i gamle dager. 

 
AKTIVITETER FOR ELEVER SOM MÅ ”VENTE”, 

ORGANISERES AV MEDFØLGENDE LÆRER: 

VEL MØTT! 

http://sysle.skole.custompublish.com/ 
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