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For de som melder fritak fra skolegudstjenester, må skolen tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger 
gjennom likeverdige alternative tilbud. 

På Godeset skole har vi et alternativt opplegg til de elevene som blir igjen på skolen. Vi har brukt et 
opplegg som er utarbeidet ved Hafrsfjord skole og som de har hatt god erfaring med siden 2013. 

Vi ser på skolegudstjenesten som en del av vår kulturarv, og på bakgrunn av dette tilbyr vi et likeverdig 
alternativt tilbud der elevene på 1.-4. trinn skal bli kjent med de norske folkeeventyrene, og elevene på 
5.-7. trinn skal få et innblikk i gamle norske juletradisjoner. Oppleggene strekker seg over en 3-4 års 
periode, dette for å sikre kontinuitet og at de lærer noe nytt for hvert år.  

 

1.-4. trinn 

Alternativt opplegg til elever som ikke går i kirken 

  

For de som melder fritak fra skolegudstjenester, må skolen tilby ikke-diskriminerende fritaks-

ordninger gjennom likeverdige alternative tilbud. Vi velger å  se på  skolegudstjenesten som en 

del åv vå r kulturårv, og hår på  båkgrunn åv dette låget et likeverdig ålternåtivt tilbud der ele-

vene blir kjent med de norske folkeeventyrene.  

 

  

Julen 2016: 

1. Se Revenka (15 min) og 7. far i huset (13 min) frå Ivo Cåprino såmlekåssett, DVD 3. 

2. Forklåre ord og begreper som en støter på  i filmene. 

3. Elevene låger en liten bok der de skriver og tegner ut frå det de hår sett.  

 

Julen 2017: 

1. Se Askeladden og de gode hjelperne (15 min) frå Ivo Cåprino såmlekåsett, DVD 3, og Gutten 

som kappåt med trollet DVD 4 

2. Forklåre vånskelige ord og begreper som en støter på  i filmene. 

3. Elevene låger en liten bok der de skriver og tegner ut frå det de hår sett.  

 

Julen 2018: 

1. Se Klatremus i knipe og Papirdragen (12 min) frå Ivo Cåprino såmlekåsett, DVD 4. 

2. Forklåre vånskelige ord og begreper som en støter på  i filmene. 

3. Elevene velger et åv eventyrene, og låger en liten bok der de skriver og tegner ut frå det de 

hår sett.  
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Julen 2019: 

1. Se En dukkedrøm (18 min. DVD3) og Den standhaftige tinnsoldat(13 min. DVD 4) 

2. Forklåre vånskelige ord og begreper som en støter på  i filmene. 

3. Elevene velger et åv eventyrene, og låger en liten bok der de skriver og tegner ut frå det de 

hår sett.  

 

 
5.-7. trinn 
 

Alternativt opplegg til elever som ikke går i kirken 

 
For de som melder fritak fra skolegudstjenester, må skolen tilby ikke-diskriminerende 
fritaksordninger gjennom likeverdige alternative tilbud. Vi velger å  se på  skolegudstjenesten 
som en del åv vå r kulturårv, og hår på  båkgrunn åv dette låget et likeverdig ålternåtivt tilbud 
der elevene blir kjent med gåmle, norske juletrådisjoner.  
Dersom det åv ulike å rsåker ikke er mulig for eleven å  deltå på  opplegget som er låget for 5.-7. 
trinn, kån eleven deltå på  det ålternåtive opplegget til 1.-4. trinn. Foresåtte må  gi beskjed til 
kontåktlærer i god tid før dåtoen som er sått for skolegudstjeneste/ålternåtivt opplegg. 
 

Undervisningsopplegg rundt ikke-religiøse juletrådisjoner i Norge. Forslåg til opplegg over en 
tre-å rs periode: 
 
Julen 2016: Solsnu som stårten på  nytt liv og Lussi 
Julen 2017: Nissen og juletre/pynt 
Julen 2018: Julegåver, julemåt og julekort 
 
Elevene låger et lite hefte 
Opplegget kån utvides med f.eks. filmsnutter frå NRK og YouTube 
 
 
 

Julen 2016 
 

Solsnu/vintersolverv 
Også  i Norge er julå eldre 
enn kristendommen. Mån 
feiret åt solå snudde og 
dågene ble lengre. Etter åt 
kristendommen fikk sitt 
gjennomslåg ble denne 
solfesten flyttet til 
25.desember og feiringen åv Jesu fødsel. (I de fleste kristne lånd er det fortsått den 
25.desember som feires.) 
Det er mange gamle tradisjoner og folketro knyttet til vintersolverv. I gamle dager var dette 
en skummel og mørk tid på året. Det var en farlig tid og det var mye som kunne gå galt. 
På denne dagen ble det sagt at det ikke skulle spinnes, kjernes eller utføre noe arbeid som 
gikk rundt og rundt. 
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Noen trodde også at i det solen snudde, løsnet hornene på kuene og vann ble til vin 
21. desember kom dessuten alltid med mildvær, den såkalte Kakelinna. Selv om Kakelinna 
etter tradisjonen kom av all bakingen til jul, var det mange som mente at en ikke skulle bake 
denne dagen. 
21, desember var dessuten dagen for å brygge øl. I Hallingdal var det tradisjon å gi peisen litt 
øl. Folk skvettet litt nybrygget øl på ilden for at peisen skulle trekke bedre. Denne skikken 
minner om enda eldre tiders offerhandlinger. 
Primstavtegnet for vintersolverv var naturlig nok en sol. 
 
Lussi og Lucia 
Feiringen av Luciadagen er en blanding av to tradisjoner.  
Siden 1200- tallet har vintersolverv falt på den 13. desember, og er derfor den lengste natten i 
året etter den romerske kalenderen. 
Lussi langnatt var derimot en magisk natt fylt av overtro og uhygge, en natt man helst holdt 
seg innendørs, forteller Birger Sivertsen i boken Norske merkedager. 
Det er denne kvelden juleperioden begynner, og det var viktig at folk var godt i gang med 
juleforberedelser. Tresking og spinning skulle være unnagjort og julebaksten være godt i 
gang. Når det begynte å bli sent på kvelden den 12. var det like før Lussi skulle vise seg, en 
kvinnelig vette med et vanvittig temperament. 
 

Natten mellom den 12. og 13. desember var også den eneste kvelden i året hvor dyrene 
snakket med hverandre. Det skjedde rundt midnatt etter at fjøsstellet var tatt og alle 
menneskene holdt seg innen-dørs. Da levde fjøset og alt sladderet dyrene hadde fanget opp i 
løpet av året, ble livlig diskutert.  
 
Gamle tradisjoner forteller ikke bare om Lussi, men også om Åsgårdsreia, julebukkene og til 
og med nissen, som alle var voktere som passet på at alle gjøremål ble utført til riktig tid. 
Mørkemaktene var fellesbetegnelsen på disse, og for folk flest var det en godt innarbeidet 
skikk å alltid sørge for at lyset skulle seire over mørket. 
Redselen for hvilke makter som skjulte seg i mørket er noe til og med dagens eldre generasjon 
helt sikkert drar kjensel på. Levende lys ble brukt for å jage vekk de siste rester av ondskap, 
både i fjøs og i hus. Opplevelsen av vinterens mørketid omkring Lucia sies å ha gjort sterkere 
inntrykk jo lengre nord man kommer, og det er forklaringen på hvorfor disse skumle vesener 
ble dyrket blant annet i Norge. 
Den lengste natta i året kan symbolisere forholdet mellom lys og mørke i verden, hvor 
vintersolvervet markerer at lyset vinner kampen.  
 

Sankta Lucia var en av de mest populære helgenene i middelalderen. Hun kunne beskytte 
dem som bad til henne mot blindhet, øyeinfeksjoner, brann, sår hals og mange andre infeksjo-
ner. Navnet Lucia betyr «lys», og dagen hennes markerte at solen skulle komme tilbake etter 
mørketiden (dette var før innføringen av gregoriansk kalender). 

Sankta Lucia er skytshelgen for byen som hun kom fra, Syrakus. I følge legenden var det en 
gang hungersnød i Syrakus. Alle menneskene var fortvilet, og de samlet seg i kirken for å be 
Sankta Lucia om hjelp. Lucia hørte deres bønn for da de gikk ut av kirken, så de et skip full-
lastet med hvete seile inn i havnen. For å feire Sankta Lucia spiser italienere ennå idag «cuc-
cia», en type grøt laget av hvete. 

Fra Sverige kommer en lignende legende. En gang for lenge siden var det forferdelig hungers-
nød i landet. Midt på vinteren, da forholdene var på sitt verste, seilte plutselig et skip fullastet 
med mat over Vãnern, Sveriges største innsjø. På stavnen kunne man skimte en vakker jomfru 
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kledt i hvitt. Så strålende var hun at det skinte lys fra henne. Det var Sankta Lucia som kom 
med mat til folket.  

Se også «Lysfesten» s. 4-7 i heftet fra Human-Etisk Forbund «Inkluderende juleavslutninger» 

 

Lussekattene bakes med safran, som regnes som solens og lysets farge, og spiralformene som går igjen på forskjellige måter i 
bakverket, er gamle sol- og livssymboler med tradisjoner tilbake til eldgamle tider. 
 

 

 
JULEN 2017 
 
 

Nissen 

Fra gammelt av var det fjøsnissen en tenkte på når en snakket om nissen. Han 
holdt til i fjøs og låve og måtte få sin tallerken med julegrøt hver julaften for at det 
skulle gå godt med folk og dyr på gården. Man mente at fjøsnisser og gårdsnisser 
var å finne på nesten hver bondegård i gamle dager. De var ganske små, gikk alltid 
i vadmelsklær i grått, og hadde på en rød topplue. Fjøsnisser og gårdsnisser er i 

godt humør, glade og fornøyde, bare de får holde på med sitt. Fjøsnisser og gårdsnisser har fire 
fingre som de steller i fjøs og stall med slik at de får krøtterlykke på gården. Også i slåttonna 
kan de være med. Nissene steller slik at bonden ikke går tom for mel og mat.  

Vå r julenisse er en blånding åv St. Nikolåus og fjøsnissen. Alle norske barn kjenner julenissen 
som en lattermild eldre herre som kommer med julegaver, iført sorte støver, en rød drakt, hvitt 
skjegg og store røde kinn. Men hvem er julenissen egentlig, og hvor stammer julenissen fra? 

Legenden om julenissen går helt tilbake til 300-tallet, da det ble født et barn ved navn Nikolaus. 
Ingen visste den gang at han skulle bli verdensberømt som julenissen med alle julegavene, men 
Nikolaus viste raskt tegn på at han hadde spesielle evner. Som voksen ble han biskop i Myra i 
det sør-vestlige Lille-Asia, og herfra gjorde han ifølge legenden bare gode gjerninger. En av de 
gjerningene som senere er knyttet til Nikolaus som julenisse –eller gavegiver – skjedde da han 
reddet en familie fra fattigdom ved å kaste penger inn gjennom vinduet deres om natten. Men 
Nikolaus kunne mye mer enn det. Ved Guds kraft kunne han vekke de døde til live, og han kunne 
redde sjøfolk fra stormene. Derfor ble Nikolaus (senere kaldt julenissen) kåret som helgen og 
ble i første omgang mest æret av sjømennene. 

Se også «Nissefesten» s. 13 i heftet fra Human-Etisk Forbund «Inkluderende juleavslutninger» 

 
Juletreet 

I 1822 kom skikken med juletre til Norge. Skikken kom via Danmark og Tyskland, og i begyn-
nelsen var det bare storbønder, prester og andre «fine folk» som hadde juletre. Noen synes 
også det var «synd» å ta inn et tre i stua, det tok oppmerksomheten bort fra julens egentlige 
budskap. Fra 1915 antar man at juletre var helt vanlig i de norske hjem. 

Pynting av juletreet startet for ca. 500 år siden. Det første treet ble pyntet i Tyskland på slut-
ten av 1500-tallet, deretter spredde dette seg videre i Europa. Til Danmark kom skikken i 
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1808. Tradisjonelt skal juletreet være et eviggrønt tre som symboliserer «det evige liv». Vi 
bruker vanligvis gran eller furu, men også andre løsninger har vært å se. 

Før i tiden hogde man selv treet i dagene før jul, og det finnes det ennå folk som gjør, men de 
fleste trærne blir nok kjøpt ferdig hogget på torg, bensinstasjon eller supermarked. 

Kulene som vi henger på treet symboliserte opprinnelig jordkloden. I gamle dager var 
julekulene tynne og skjøre og laget av glass. Disse skulle minne oss om at jordkloden er skjør, 
og at den må tas godt Visste du at kulene på juletreet opprinnelig symboliserte jordkloden?  
Papirlenkene på treet skulle symbolisere et vennskapsbånd - alle på jorda hører sammen.  

Norske flagg ser vi vanligvis på juletreet, det er kanskje fordi juletre-tradisjonen oppsto om-
trent samtidig med at Norge ble en selvstendig nasjon. 

På toppen av juletreet har man som regel en stjerne. Den skal minne om Betlehemsstjernen 
som skinte over stallen i Betlehem for 2000 år siden. I gamle dager kunne man se stjerner la-
get av sølvpapir, men nå er stjernene laget av plast med elektrisk lys inni. Før i tiden ble treet 
pyntet med levende lys, men nå brukes det elektrisk lys.  

 

Julen 2018 

 
Julegaver 
Hvorfor gir vi gaver til hverandre på julaften? Er det for å være ekstra snille med hverandre, 
eller betyr det noe helt annet?  
Skikken med å gi hverandre gaver er egentlig veldig gammel. I riktig gamle dager pleide de 
rike å gi hverandre gaver til nyttår. Dette skulle bringe lykke for det nye året.  

Julepresanger er en gammel skikk. Da kristendommen kom til Norge 
forsøkte man å forklare skikken med å gi hverandre gaver, med historien om 
de tre vise menn og deres gaver til det nyfødte Jesusbarnet.  
 
 
 

 
 
 
 
Julemat 
 
I følge gammel tradisjon blir det ikke ordentlig jul før syv kakeslag er i boks. Det skal være 
tørre kaker som holder seg lenge, og som du kan ta frem gang etter gang.  
Denne tradisjonen startet for nesten 140 år siden, da den første norske kokeboka kom for 
salg. I den sto det nemlig at alle husmødre med respekt for seg selv bakte syv kakeslag til jul!  

Hva som spises i julen varierer geografisk og slektsmessig etter tradisjon. I Trøndelag og på 
Østlandet har svineribbe sterke tradisjoner – mens det på Vestlandet er en vanlig skikk med 
pinnekjøtt. Populære juleretter er også kalkun, lutefisk og torsk. Til kjøttrettene serveres 
gjerne også medisterkaker, -pølser eller sossisser. 

Svineribba ble innført med grisehold, det vil si der det på Østlandet var mulig å fôre grisene 
med korn, og hvor husholdningene hadde ovner som ble varme nok til steiking. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Geografi
http://no.wikipedia.org/wiki/Slekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Trøndelag
http://no.wikipedia.org/wiki/Østlandet
http://no.wikipedia.org/wiki/Svineribbe
http://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandet
http://no.wikipedia.org/wiki/Pinnekjøtt
http://no.wikipedia.org/wiki/Kalkun
http://no.wikipedia.org/wiki/Lutefisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Torsk
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I mange norske hjem inntas julemiddagen fra klokka fem til seks julaften. Etterpå har det vært 
vanlig å gå rundt juletreet og så å åpne julegavene. I mellom dette er det vanlig å knekke nøt-
ter, og ha litt "godsaker" på bordet med litt drikke til. 

 
 
Julekort 

I 1880-årene sendte papirfirmaet Levison ut de første danske julekortene i København. Motivet var 

en nisse, og kortene ble snart en suksess. I forlengelsen av julekortene ble også andre lykkeønsk-

ningskort framstilt. Dette var kort som kunne brukes på andre årstider, og dermed vokste det fram 

en helt ny bransje. Rundt 1900 var skikken med å sende julekort blitt vanlig også i Norge. 

I 1904 ble julemerket oppfunnet i Danmark av postmester Einar Holbøll. Dette var spesielle frimer-

ker som ble solgt for å støtte veldedige formål, og skikken var i mange år også populær i Norge. 

Julekort er noe du sender til venner og familie for å vise glede eller takknemlighet, eller bare for 

vise at man er glad i dem. 

Motivet på julekortene kan være rene kristne symboler som Jesu fødsel og Betlehemstjernen, 
tradisjonelle gårds- og vintermotiver, gjerne med nisser, eller rene sekulære varianter, gjerne 
humoristiske, som refererer til aktiviteter knyttet til julen, som julehandel og festing. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Julaften
http://no.wikipedia.org/wiki/Juletre
http://no.wikipedia.org/wiki/Julegave
http://no.wikipedia.org/wiki/Nøtt
http://no.wikipedia.org/wiki/Nøtt
http://no.wikipedia.org/wiki/1880-årene
http://no.wikipedia.org/wiki/København
http://no.wikipedia.org/wiki/Nisse
http://no.wikipedia.org/wiki/Årstid
http://no.wikipedia.org/wiki/1900
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/1904
http://no.wikipedia.org/wiki/Julemerke
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Einar_Holbøll&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Frimerke
http://no.wikipedia.org/wiki/Frimerke
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://no.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Betlehemstjernen&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Nisse
http://no.wikipedia.org/wiki/Sekulær

