
 

 
Midtbygningen - Møllergata skole 

Hjertelig velkommen til skoletime anno 1910! 
 

For at tilbudet skal gi læring er det viktig at gruppene er forberedt. Vi har satt opp 

punktene under for å lette forberedelsene. 

 

Forberedelser 

Sett av en skoletime. Gi elevene informasjon om hva de skal delta i, og litt om skolen 

anno 1910; at det var strengt, at elevene måtte være lydige og at de ble hørt i leksene 

sine. Gå igjennom leksene til opplegget. Del ut roller og navnekort(se under). Dere kan 

også se denne 3 min. lange filmen hvor dere får møte Doris, 1910 elev ved Møllergata 

skole https://photos.app.goo.gl/PqbcmM3MEmgGq2xe6 

 

Lekser 

- Alltid freidig, 3 vers 

- Leselekse; fra ”En glad gutt” av Bjørnstjerne Bjørnsson 

Les og syng ”Alltid freidig” og les lesestykket ”Øyvind og bukken” sammen med 

elevene. Deretter bør elevene øve hjemme. De vil bli hørt i leksen. 

 

Navnekort 

Med utgangspunkt i autentiske klasselister fra Møllergata skole 1910, en gutteklasse 

og en jenteklasse, har vi laget navnekort til elevene. Gi et navnekort til hver av 

elevene. Navnet de får vil også være navnet de skal ha i rollespillet. På kortene kan 

eleven lese litt mer om "seg selv" og familien "sin". Husk: Anna, Georg, Birger, Frida og 

Josef får oppgaver under punktet roller, så tenk over hvem dette skal være. 

 

Roller 

Det er roller til 5 elever. Del ut til de som vil og som har ressurser til oppgavene. Helst 

hemmelig da det blir veldig virkningsfullt for de andre. OBS Kun en elev pr kort! 

 

Utkledning  

Vi har kostymer til utlån på museet. I tillegg må gjerne elevene kle seg ut hjemmefra. 

Jentene får skoleforklær. Hvis de har på seg lange/knelange skjørt blir de ”ekte”.  

Jenter med langt hår blir tidsriktige med stramme fletter. 

 

Guttene får skjorte/busserull eller vest.  

Hvis de har lange sokker utenpå buksene ser det ut som knebukser.  

 

Hils elevene at vi gleder oss til å ta dere imot! 

 

https://photos.app.goo.gl/PqbcmM3MEmgGq2xe6

