Samisk skihistorie for 5.-10. trinn
Dato: 01.-12.03.2021
Varighet: 120 min.
Lunsj: Det vil være et frirom mellom kl. 11:00-12:00 der de som ønsker kan spise lunsj ute i
området, før eller etter DKS-opplegget. NB! Dette gjør skolene på egen hånd. Hvis man
ønsker å tenne opp bål må man ta med ved og utstyr, og ordne dette i egen regi. Det er også
lærers ansvar å se til at smittevernregler blir fulgt og at klassen holder avstand fra andre
skoler/kohorter som er der. Det vil være overlapp av grupper mellom kl. 11:00-12:00. Dere
som er i turområdet må finne dere et eget område å spise lunsj på. Lunsj er ikke inkludert i
undervisningen, og man kan selvsagt komme til opplegget uten å spise lunsj på stedet.
Sted: Ulike utebaser. 1. Bakolsen på Tromsøya 2. Skiløypa ovenfor rundvannet på
nordspissen. 3. Skistadion ved Rødtind på Kvaløya. 4. Skiløypa i Tromsdalen kirkegården.
Gruppestørrelse: To ordinære skoleklasser kan delta samtidig. Er dere små skoler ber vi dere
prøve å fylle opp med elever fra flere trinn.
Utstyr og klær:
•

Elevene har på seg skisko, ski og staver for skiaktivitet.

•

Elevene tar på seg gode klær til skiaktivitet og varme klær i sekken som de tar på seg
når de spiser og når de står i ro. Eventuelt ekstra votter for reserve. Hvis elevene har
på seg gamasjer eller annet som forhindrer våt snø rundt anklene er dette veldig bra.
Vi skal gå på ski i løs og dyp snø.

•

Elevene tar med seg sitte- eller liggeunderlag

•

Det er lurt å ha med noe å drikke.

•

Hvis dere planlegger å spise lunsj i området på egen hånd, ordner dere mat og
eventuelt bålutstyr selv.

Spørsmål angående det praktiske og selve opplegget, møtested o.l. rettes direkte til museet:
Kontaktperson: Maja Oline Sarre
E-post: maja.o.sarre@uit.no

