ANDELSLANDSBYEN NYVANG
SKOLETJENESTEN
I julens fodspor
”Per Olsen havde al tid nogle forskrækkelig fede heste, og
dog kom de aldrig i hus, men gik hele vinteren igennem
på en mødding og levede ved havrehalm. Men en mand,
som lå der i gården en nat, så tydelig, at det ene havreneg
kom flyvende ind over huslængen efter det andet. Det var
nissen, som stjal havre fra naboerne til Per Olsens heste”
(Chr. R.)
Rundvisning om julens historie
Besøget begyndes med en kort rundvisning i den gamle
landsby, hvor vi taler om juletraditionernes historie.
Hvor kommer de fra? Hvorfor fejrer vi julen, som vi gør?
Og hvordan har vi tidligere i historien gjort det
anderledes?
Nissefortællinger
Omgivet af halm og i staldlygtens skær læser nissen op
af sin gamle slægtsbog og taler med eleverne om
betydningerne i historierne. I bogen har tidligere
generationer af nisser nedskrevet deres spændende
oplevelser med menneskene og deres sammenstød med
kristendommen op gennem historien.
Nissehistorierne er baseret på gamle folkesagn om
nissen, og samlet fortæller de nissens kulturhistorie fra
naturånd over gårdbo til julenisse. Historierne afspejler
menneskets forhold til folketro, kristendom og
skæbnetro.
Sporjagt
Nissen slutter af med at fortælle sin egen historie. Hun
er vred på flere af landsbyens beboere, da de ikke tager
nisser alvorligt længere. Derfor har hun stjålet en vigtig
ting fra hver af dem og gemt dem rundt omkring i
landsbyen. Børnene sendes ud på sporjagt for at hjælpe
med at få de gemte ting tilbage til de rette ejermænd.
Forløbet afsluttes med at børnene tilbyder nissen en
formildende skål risengrød. Alle nyder en tallerken
risengrød sammen og forløbet afrundes.

FAG
Historie, Kristendomskundskab,
KLASSE
Indskoling og mellemtrin
VARIGHED
2 1/2 time
MAX
28 elever.

STED
Skoletjenesten og landsbyen
PRIS
600 kr.
FÆLLES MÅL, historie
Udbyggelse af elevernes forståelse af
menneskers liv og livsvilkår gennem
tiderne. Forståelse for, hvordan eleverne
selv, deres livsvilkår og samfund er
historieskabte.
KOMPETENCEMÅL
Historie
- Eleven kan relatere ændringer i hverdag
og livsvilkår over tid til eget liv
- Eleven kan fortælle om, hvordan
mennesker er påvirket af og bruger historie
- Eleven kan sammenligne væsentlige
træk ved historiske perioder
- Eleven kan perspektivere egne og andres
historiske fortællinger i tid og rum
Kristendomskundskab
- Eleven kan udtrykke sig nuanceret om
den religiøse dimensions indhold og
betydning ud fra grundlæggende
tilværelsesspørgsmål og etiske principper
- Eleven kan forklare, hvad kristendom er,
og gengive hovedtræk i kristendommens
historie, herunder folkekirkens betydning i
Danmark
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