
 

 

 

 

 

KJÆRE LÆRER 

 

I samarbeid med Sørfold Kommune ønsker Nordlandsmuseet deg og dine elever velkommen til å 

være med på et møte med Kjelvika i gamle dager, og en litt annerledes skoledag. Her har vi satt 

sammen opplevelse og deltakelse med faglig forankring. 

 

Dette er et tilbud som arrangeres i mai måned. Datoer og nøyaktige tidspunkt avtales med DKS-

koordinator.  

 

Timeplan for dagen 

Det legges opp til to timer med aktiviteter inkludert tid til spising. 

 

Transport 

Busser blir satt opp og skysser klassen til og fra Kjelvika. Veien til husmannsplassen går gjennom 

ulendt terreng og er derfor dessverre vanskelig tilgjengelig for elever og lærere med 

bevegelseshemninger. 

 

Forberedelser  

Elevene kan forberedes på en reise tilbake i tid, for å besøke noen som levde i første halvdel av 1900-

tallet. Samtal gjerne om et mer kjønnsdelt samfunn og forskjellen mellom livet i før og nå. På 

husmannsplassen vil deler av opplegget være slik at elevene blir delt i grupper basert på kjønn. 

 

Matallergier 

Kjelvikfolket var kjent for sin store gjestfrihet. Tidligere hadde skoleklasser i området som fast 

påskeaktivitet at de skulle gå på ski til Kjelvika, hvor beboerne ventet på klassene med vafler og kaffe. 

Prosjektet “Gamle dager” opprettholder slik sett en tradisjon av skolebesøk til gården med lange 

røtter. Også nå for tiden blir det servert vafler i Kjelvika. Dersom noen av elevene har allergier som 

gjør at de ikke kan spise vafler med syltetøy eller ost, må lærerne sørge for at alternativ mat 

medbringes til de det gjelder.  

 

Selv om vi lager vafler, anbefaler vi at elevene har med seg matpakka, da det er begrenset antall 

vafler pr. person. 

   

Det meste av aktiviteten vil forgå utendørs, så elevene må være kledt etter været. Merk at det ofte 

er noen grader kaldere i Kjelvika enn andre steder i Sørfold. 

 

Velkommen til en annerledes og spennende skoledag på husmannsplassen i Kjelvika!  

            

    

 


