
Den Kulturelle Skolesekken 
Lokale produksjoner 2017 - 2018  

 

5. trinn: Kulturarv - Jernalder og Vikingtid 
Jernaldergården og Arkeologisk museum 

 

Innhold og praktiske opplysninger:  
Dette blir en dag med mange forskjellige inntrykk og litt fysisk aktivitet!  
Ta med: Gode sko, klær etter vær og godt med mat og drikke.  
Elevene deles i to grupper (A og B) av lærerne på forhånd. NB: maks ca. 30 elever pr gruppe. 
 
Dagen deles inn slik: 
09.30:  Gruppe A slippes av på Jernaldergården, med program der 
09.45:  Gruppe B sitter på videre i bussen til Arkeologisk museum, med program der 
11.00:  Bussen henter Gruppe A på Jernaldergården og kjører dem til Arkeologisk museum 
11.15:  Bussen tar med Gruppe B fra Arkeologisk museum og returnerer til Jernaldergården 
11.30: Program på neste sted (spising må skje mellom kl 11.00 og 11.30 der det passer) 
13.00: Retur fra Arkeologisk museum, kjører videre og henter elevene fra Jernaldergården 
 

Arkeologisk museum  
Vikinger på utferd 
Elevene tas med i utstillingen Utferd - mot vest i vikingtid. Her ser vi på 
sporene etter kontakt vestover. Svært mange gjenstander kom fra Irland 
og de britiske øyer til Rogaland i vikingtiden. Dublin ble grunnlagt av 
norske vikinger - kanskje kom noen herfra? 
Her er mye å finne ut om livet i vikingtida. Du møter de flotte husfruene 
som styrte gårdene her hjemme, og du lærer om båter, navigasjon, handel 
og om plyndring, røveri og slavehandel. 

 

Jernaldergården  
Et besøk på Jernaldergarden er nesten obligatorisk for alle som er 
interessert i historie! Elevene blir møtt av en guide kledd i tidsriktig 
antrekk. Etter en kort orientering blir dere invitert inn i et av 
husene. Når en sitter på saueskinn og kjenner varmen fra ildstedet 
kan en lett se for seg de menneskene som bodde her en gang for 
1500 år siden.  
 
Kontakt program: Skoletjenesten, UiS, 51 83 26 25, http://am.uis.no  
Kontakt Tide buss: Margareth Holmen, 473 14 119, Margareth.Holmen@tide.no  

Skole/elever: Dato: Buss: Buss fra skolen: Retur  

Solås/48  
Torsdag 
19. april 

 1 buss à 57 stk 09.00 fra Solås 13.00 

Ålgård/44  
Torsdag 
26. april 

1 buss à 57 stk 09.00 fra Ålgård 13.00 

Dirdal/16  
Oltedal/10  
Bærland/35  

Torsdag 
3. mai 

1 buss à 47 stk fra 
Dirdal og Oltedal 
1 buss à 47 stk fra Bær 

08.30 fra Dirdal 
09.00 fra Bærland 

13.00 (må 

være på Dirdal 
kl 14.30) 

Lykke til med gjennomføringen og god fornøyelse! 
Mvh DKS kommunekontakt i Gjesdal: Ingvild Arnevik Aadnøy, 51 61 45 60, ingvild.aadnoy@gjesdal.kommune.no 
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