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Tað tú situr við, er tann norðurlendska jólagávan til tín frá øllum okkum í Norden i Skolen. Í 
samstarvi við Beo Beo og Super Poul hava vit gjørt ein norðurlendskan jólakalendara sum eina 
ljóð frásøgu. Tú kanst hvønn dag í desembur mánað, saman við tínum flokki lurta eftir einum 
ella tveimum pørtum, og gera tær uppgávur í fylgja við í kalendaraheftinum. Sum nakað 
hugnaligt at byrja tíman við í desembur, kunnu tit brúka ljóð-kalendaran á sama hátt sum tú 
hevði gjørt við at lesa eina kalendarabók. 

Til hvønn part í jólakalendaranum finst ein uppgáva í heftinum. Tað er týdningarmkikið, at 
næmingarnir lesa uppgávuna ígjøgnum, áðrenn teir lurta eftir dagsins parti. Heftið kann 
avritast ella brúkast á netinum, men tað verður viðmælt, at tú gert eitt avrit av síðunum sum 
eitt kompendium, eftirsum fleiri av uppgávunum kunnu bert útinnast við at næmingarnir 
kunnu tekna strikur, seta krossar ella onnur tekn. Harafturat kunnu næmingarnir framhaldandi 
arbeiða í kompendiunum, og til endans brúka tað til at taka samanum í flokkinum. 
Uppgávurnar skiftast millum at verða samrøður um tað, sum næmingarnir hoyra, fokus á mál, 
skapandi uppgávur og uppgávur við rørslum.

Skandinaviska málið og tann norðurlendska mentanarfatanin er ein týdningarmikil partur av 
undirvísingini í norðurlendsku londunum, og við jólakalendaranum Tann stóra norðurlendska
jólaavbjóðingin fáa tit møguleikan at arbeiða við báðum. Røddin hjá frásøgufólkinum er týtt til 
øll mál, men teir tríggir høvuðspersónarnir tosa danskt, norskt og svenskt, og leggur hetta 
tískil upp til at leggja dent á grannamálsfatan gjøgnum talu. 

Samanlagt tekur tað ikki meiri enn 15 minuttir at lurta eftir og arbeiða við Tann stóra
norðurlendska jólaavbjóðingin. Tað eru tó nakrar uppgávur, sum man lættliga kann brúka meira 
tíð uppá. – t.d. at baka Lussekatte saman á skúlanum (Partur 13), um tað er møguligt. Til 
endans verður alt tað í næmingarnir hava arbeitt við samlað saman í hvør sína faldibólk við 
yvirskriftini Mín norðurlendska jólaavbjóðing. 

Á næstu síðu er eitt yvirlit yvir teir partar, sum krevja eitt sindur av fyrieiking frá tær 
sum lærara.  

Góðan arbeiðshug! 
Norden i Skolen

Góði lærari

Jubii! Tað passa sgu, desembur…. Tann besta tíðin á árinum, har 100 gávuglað
børn skulu luttaka í tí stóru norðurlendsku jólaavbjóðingini!! Út av 50.000
úmsøkjarum frá øllum Norðurlondum eru 100 tilvildarlig børn vald út til at
luttaka í stóru norðurlendsku jólaavbjóðingini. Tey 100 børnini kappast um at
fáa teirra størsta og villasta ynski uppfylt av jólamanninum, og fyri at vinna, so
ferðast børnini runt í øllum Norðurlondum, har tey skulu royna seg við
norðurlendskum jólasiðvenjum.



Partur 3
Parturin snýr seg um føroysku matsiðvenjuna Ræstur fiskur. Tí er her ein eyka 
uppgáva til teir føroysku næmingarnir. Fortelji um tann besta jólamatin, ið tú 
veitst um? Eta tit ræstan fisk og sperðil heima hjá tykkum? Hevur tú verið við til 
at fyrireikan matin? Eftir hetta kunnu tit tosa saman um tykkara bestu 
jólamáltíðir og hvat tit gleða tykkum mest til hesi jólini. 

Partur 5
Parturin snýr seg um norsku siðvenjuna jólabukking. Tí kann eyka alternativið til 
norsku næmingarnir verða at tosa saman um teir norsku variantarnir av hesi 
siðvenju, so sum nýggjársbukking. Eftir hetta kunnu tit tosa saman um tykkara 
bestu jólaminnir ella hvat tit gleða tykkum mest til hesi jólini. 

Partur 13
Er tað møguligt, at flokkurin kann baka lussekatte (ein siðbundin svenskur 
jólabolli) á skúlanum? Tú finnur eina uppskrift á svenskum í fylgiskjali 3, men 
baksturin krevur eitt sindur av fyrireikan og eitt sindur av innkeypi. Tað er eyðsýnt 
at gera tað til eina uppgávu har dentur verður lagdur á grannamál (svenskt 
talandi flokkar kunnu umhugsa at finna eina uppskrift á donskum ella norskum). 
Harafturat skapar tað eina felags kenslu av at samstarva um at gera mat og 
deilast um eina máltíð.  

Partur 14
Fylgiskjal 1 við Lucia tekstunum skulu printast til allar næmingarnar.  

Partur 18
’Spurnarkapping og být um’- prikkarnir skulu printast og klippast út. Børnini 
kunnu møguliga verða við til at klippa teir út.  

Yvirlit yvir partar, ið krevja eyka fyrireiking



Partur 20
Parturin snýr seg um teir íslendsku jólamenninar. Tá næmingarnir hava arbeitt 
við uppgávuni í heftinum, kanst tú velja at lesa um teir íslendsku jólamenninar á 
AtlantBib.org í bókini ’Íslensku jólasveinarnir’. 

Link: https://tinyurl.com/s6xsvb8x

Partur 22
Printa formin (fylgiskjal 4) til tað grønlendska jólahjarta. Formurin kann printast 
á eitt tjykkri pappír ella á kartong, so verður tað lættari at tekna eftir. Minnist til 
saks, lím og annað til tann skapandi partin. 

Endauppgávan
Eftir síðsta part er tað meiningin, at alt tað góða arbeiðið, sum næmingarnir hava 
gjørt skal samlast í eina faldibók við yvirskriftini: Mín norðurlendska
jólaavbjóðing. Bókin skal virka sum ein samanumtøka yvir alt tað arbeiðið tit 
hava gjørt við jólakalendaranum. Tit eru vælkomin til at senda eina mynd av 
bókunum til okkara (kontakt@nordeniskolen.org), tá tit eru liðug. Tilfarið sum tit 
kunnu nýta í tí skapandi partinum er: pappír í ymsum litum, band til at gera eina 
afturlating, lím, saks o.s.f.  


