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Den optimale læring finder sted, når børnene udfordres på niveauet mellem det, de kan 

gøre med voksenhjælp eller støtte fra en jævnaldrende og det, de kan gøre 

selvstændigt. 

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 

Go’morgen tid  

Starter kl. 

8.00 hver 

dag. 

Vi prioriterer, at børnene får en rolig start på dagen, og der gives 

information om, hvad dagen bringer. Derfor forventer vi også, at 

børnene er klar til undervisning kl. 8.00 (dvs. mad og drikke i 

køleskab, penalhus og skammel klar, og der er sagt farvel til 

forældre. 

Dansk  

hold 0 

 
 

Vi fortsætter forløbet med ”Hop om bord”, hvor vi i løbet af 

foråret byder de sidste dyr velkommen ombord på skibet. 

 

Sidst på foråret tager vi fat på begynderlæseundervisningen. 

Læsebogen ”Vi bor på Månevej” vil være udgangspunktet for den 

fælles læseoplevelse. I læseundervisningen bygges et univers op 

omkring figurerne Otto og Lea fra læsebogen. Det lydrette 

system understøtter lydende fra ”Hop om bord”, og de indlærte 

bogstaver sættes nu sammen til lydrette småord og sætninger. 

Undervisningen tager udgangspunkt i en fælles gennemgang, 

efterfulgt af makkerlæsning eller læsning i små grupper. 

Læsningen understøttes af opgaveløsning og værkstedsaktiviteter, 

der ofte relateres til læseteksterne. Der vil være en naturlig 

progression i læseundervisningen i takt med børnenes 

læseudvikling. Således at de også individuelt kan træne deres 

læsefærdigheder for at opnå en flydende læsning og 

efterfølgende læseforståelse. Til de børn, der er længere i 

læseudviklingen, tilbydes supplerende læsemateriale.  
  

Det er væsentligt, at læserutinen er genkendelig. På skolen læses i 

danskmodulerne på følgende måde:  

1) den nye tekst læses fælles og i kor ved hjælp af en ”tavlebog” 

og lektien noteres på læsekortet 

2) børnene læser teksten igen, denne gang med en 

læsemakker/læsegruppe 

3) børnene får teksten for hjemme 
  

Læseindlæringen optimeres ved at de samme ord/den samme tekst 

læses flere gange. Vi lægger stor vægt på, at læseindlæringen 

foregår i en tryg, forudsigelig og hyggelig ramme, hvor alle kan 

være med. Der vil altid være forskel på, hvor langt børnene er i 
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læseudviklingen. Her prioriteres det, at børnene møder hinanden 

med respekt og hjælpsomhed.  
  

En kontinuerlig rutine med læsning hjemme hver dag er vigtig, for 

at fremme den optimale læring. Læselektien vil fremgå af 

læsekortet. 
  

Udover selve læseundervisningen vil værkstedsaktiviteter fortsat 

anvendes i høj grad. Den legende tilgang danner fortsat 

fundamentet for det gode læseforløb. Værkstedsundervisningen 

tilgodeser børnenes forskellige måder at lære på. 
  

Børnene introduceres til skriftlige ugeopgaver, der understøtter 

læseudviklingen og relaterer sig til det, som børnene har læst i 

læsebogen. Dette arbejde afløser ”Hop om bord – I Kaptajn 

Karlsens Skrivebog”/opgavebogen, som børnene har arbejdet med i 

efteråret.  
  

Der arbejdes fortsat og i stigende grad med børnenes egne 

tekster og her vil børnestavning være det bærende element. 

Børnestavning tager udgangspunkt i det enkelte barns 

forudsætninger og øger motivationen for at skrive, hvilket også 

understøtter læsningen. Der arbejdes endvidere med håndskrift 

og bogstavernes skrivevej.  
  

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 
  

- barnet kan anvende enkle førlæsestrategier 

- barnet kan formulere undrespørgsmål 

- barnet kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge 

- barnet kan stave lette ord 

- barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

- barnet kan veksle mellem at lytte og ytre sig 

- barnet kan improvisere med kropssprog og stemme 

- barnet kan samtale om, hvad vi bruger sproget til 

Dansk  

hold 1 

 

 

Børnene på hold 1 er nu godt og vel halvvejs med læsebogen: ”Den 

første læsning 1”. Vi fortsætter, hvor vi slap med samme rutiner 

indtil videre, men når læsebogen er færdig, ændrer rutinerne sig.  

 

Her kommer de i stedet til at arbejde med små læsebøger i samme 

serie. Til hver lille læsebog er der tilhørende opgaver, som de skal 

løse. Når bogen er læst og opgaverne er løst, kan de få den næste 

bog. Børnene læser i makkerpar eller grupper og følges ad. I hvert 
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par/hver gruppe har børnene mulighed for at øge lektiemængden, 

hvis de har lyst til/mod på det. Senere kan de i eventuelt læse 

makkerbøger med højere lix og med tilhørende læsespørgsmål. 
  

Når børnene er færdige med den gule læsebog, kommer de til at 

bruge to gule mapper i hver time. Læsebogen (tynd) får fast plads 

i den gule læsemappe sammen med de tilhørende læseopgaver og 

læsekortet. Det er vigtigt, at læsebogen ligger der, når den ikke 

bruges, for vi skal passe godt på den, så den kan holde til at komme 

med hjem til alle børnene. Den anden gule mappe kommer til at 

hedde Træningsmappen. Heri har børnene deres træningssæt. I 

træningssættene kommer børnene bl.a. til at træne forskellige 

slags grammatik, og så vil de så vidt muligt have vores halvårsemne 

som tema. 
  

Dagsprogram: 

Før morgensamling:  

Følgende gøres klar af barnet inden ”Godmorgentid”:  

• Ny lektie noteres på læsekortet. 
•  

• I den kommende tid skal de: 

• Lægge læsebog og læsemappe med læsekort klar. Penalhus og 

skammel er på plads, så er de klar til fælles ”Godmorgentid”, hvor 

de giver deres tal til ”Humørbarometeret” og hører om timens 

program. Efter morgensamlingen mødes de på tæppet.  
•  

• Senere – når de er færdige med læsebogen, skal de: 

• Lægge de to gule mapper (Læsemappen med læsekort, læsebog- og 

opgaver samt Træningsmappen) på deres plads. 

• Penalhus og skammel er på plads, så er de klar til fælles 

”Godmorgentid”, hvor de bliver krydset af og hører om timens 

program. 

Efter morgensamling: Børnene mødes på tæppet. Her arbejder de 

først med tavlebogen. Tavlebogen indeholder fx emnerelevante 

tekster eller tekster fra børnebøger, som vi arbejder med. 

Børnene får gennem arbejdet med tavlebogen viden om måder, 

hvorpå de kan skabe forforståelse. Den fælles læsning har også 

som mål at arbejde med sprogforståelse og udvikling af ordforråd.  

Børnene får også gennemgået ugens skriftlige fælles-opgave – det 

såkaldte træningssæt. Så ved de, hvad de skal efter endt 

makkerlæsning. 
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Inden børnene går i gang med at arbejde med deres træningssæt, 

mødes de med deres læsemakker. Her læser de lektien fra den 

foregående dag højt for hinanden. Hvis der er tid til det, kigger de 

på lektien til den kommende dag. 

 

Efterhånden som parrene/grupperne er færdige med 

makkerlæsning, går de i gang med træningssættet. 

 

Timerne sluttes af med forskellige værkstedsaktiviteter. Disse 

inddrages bl.a. for at tilgodese andre måder at lege med sproget og 

tilegne sig læsefærdigheder på. Værkstederne kan også have fokus 

på den mundtlige fremstilling herunder drama. 
  

I løbet af foråret bliver børnene lixtestet. Resultatet kan give et 

fingerpeg om hvilke bøger, I kan låne som frilæsningsbøger på 

biblioteket - så de støtter op om læseudviklingen. Det er vigtigt at 

afsætte tid til at støtte barnets læsning hver dag med min. 20 

minutter.  

Først på foråret, når rutinerne omkring den lille læsebog, 

makkerlæsning samt træningssættene er på plads hos børnene, får 

de desuden en frilæsningsbog på skolen, som passer til deres 

individuelle niveau. 
  

Vi har særlig fokus på flg. færdighedsmål 
  

- barnet kan skrive små og store bogstaver i håndskrift 

- barnet kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift  

- barnet kan stave lette ord 

- barnet har viden om bogstav-lydforbindelser 

- barnet har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og  

  om sammenhæng mellem skrift og billede 

- barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

  -barnet kan improvisere med kropssprog og stemme 

- barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- barnet kan sætte tekstens tema i relation til andres liv 
  

Hjemmearbejdet kan følges på læsekortet og i ”dagbogen” på 

Intra. Da nogle makkerpar laver individuelle lektier, bliver 

læsekortet ekstra vigtigt. 
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Der er altid supplerende opgaver at hente. Vi skriver i ”dagbogen” 

på Intra hvis noget, ud over det sædvanlige, skal laves, men også 

hvis noget ekstra må laves. 
  

Udeskoledansk 

 

 

Hver lektion starter i undervisningslokalet med at præsentere 

dagsordenen.  Her bruger vi skolens nærmiljø eller legepladsen. 

 

Igennem forløbet vil børnene gennemgå æstetiske læreprocesser, 

hvor de skal udvikle deres skabertrang - fra sanseindtryk til 

produkt.  

 

Vi tager udgangspunkt i Pippis univers, og dermed også Astrid 

Lindgrens andre fortællinger. Børnene gennemgår forskellige 

øvelser ude i naturen, hvor de vil møde ord fra fortællinger af 

Astrid Lindgren samt bogstaver, som de på forskelligvis skal 

bearbejde verbalt og nonverbalt. Derudover skal de skabe ting og 

konstruktioner med naturens remedier.  

 

Lektionerne vil vi have en balance mellem bevægelse og faglighed 

ude i det grønne. 

  

Børnene har en udeskoledagbog, som de skal skrive oplevelser i - 

lige fra tegning og til et blad, der skal limes i. Dagbogen kommer til 

at fungere, som evalueringsværktøj både for børn og underviser. 

Her kan vi løbende reflektere samt tale om, hvad vi har lært.  

 

Hvis vejrforholdene er en hindring i at udføre ”udeskole”, flytter vi 

undervisningen inden døre. Men det skal ikke forhindre børnenes 

kropslige sansning af ord og bogstaver.  

 

Vi fokuserer på disse mål: 

 

-barnet kan bruge talesprog i samtale og samarbejde 

-barnet kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge 

-barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

Matematik 
  
 
  
  
  
  
  

Begge hold tager i afsæt i bogen ”Format” som fællesaktivitet. 

Der opbygges et ”univers” med fortælling og leg, hvorigennem 

børnene opnår matematiske kompetencer. På de enkelte hold 

følges vi ad og sikrer os dermed, at alle matematiske områder 

gennemgås. Arbejdet i bogen understøttes af værkstedsarbejde, 

for at fastholde den legende og differentierede tilgang til læring. 

Der er sammenhæng mellem værkstedsarbejdet og Format-
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systemet – og denne sammenhæng er vigtig for børnenes 

matematiske forståelse. Derfor er det vigtigt, at vi følges ad i 

bogen. Børnene lærer rigtig meget af hinanden, og de vil ofte i små 

hold skulle løse opgaver i matematik-værksteder. Herudover vil 

også IT udgøre en del af undervisningen. Vi arbejder ud fra ”zonen 

for nærmeste udvikling”, så børnene får mulighed for at tilegne sig 

matematiske kompetencer og færdigheder, efterhånden som de er 

klar til det. 

 

Ugeopgaverne til hold 0 kører videre, som vi kender dem fra sidste 

år i rød mappe. Hver mandag får børnene en ny ugeopgave. 
  

På hold 1 vil ugeopgaverne fremover være at finde på 

MatematikFessor.dk. Hver onsdag får børnene et nyt sæt for til 

den kommende onsdag.  

Ugeopgaverne vil som udgangspunkt ligne opgaverne fra Format, og 

der vil hver uge blive trænet varierende typer opgaver. Derudover 

vil den røde ekstramappe, som ligger i børnenes kasse forblive på 

skolen, og den vil efterhånden blive fyldt op af ekstraopgaver. 

Matematikundervisningen på hold 1 vil indeholde følgende:  

• Formatbogen, som vi arbejder i på skolen, og det som barnet 

ikke når på skolen, bliver lektier til gangen efter. 

• Den røde ekstramappe, som skal blive på skolen. 

• Ugeopgaven (MatematikFessor), som laves til hver onsdag, 

og som oftest ligner Format-opgaverne, dog i varierende 

type. 

• Praktisk matematik, arbejder børnene i, på skolen.  

• Værksteder, hvor børnene leger matematikken ind på en 

kreativ og sjov måde. 

 

Hjemmearbejdet noteres i dagbogen i Intra.  
  

På hold 0 fokuseres på følgende færdighedsmål: 
  

- barnet kan læse og ordne etcifrede naturlige tal 

- barnet kan bestemme antal i hverdagssituationer 

- barnet kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 

- barnet kan kategorisere figurer 

- barnet kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden 
  

På hold 1 vil fokus være på følgende færdighedsmål: 
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- barnet kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik 

- barnet kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer 

- barnet kan besvare og stille matematiske spørgsmål 

- barnet kan udvikle metoder til beregning af naturlige tal 

- barnet har viden om og kan anvende geometriske begreber  

- barnet kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke 

intuitive chancestørrelser 

- barnet kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at 

præsentere resultater af optællinger 

- barnet kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, 

herunder i digitale medier 

- barnet kan kommunikere med og om matematik ved hjælp af 

enkle fagord og begreber 

- barnet kan beskrive egne tegninger af omverdenen med 

geometrisk sprog 

Engelsk  Engelskundervisningen bygges op efter en 3-delt metode: 
  

• ”Meeting the language”, hvor børnene præsenteres for nye ord og 

vendinger i en helhed med fokus på at lytte og forstå. Børnene 

synger, laver bevægelser og leger, ”de gør sproget” eller imiterer 

det, de præsenteres for og opdager derigennem, hvad ord og 

vendinger betydninger. 

• ”Manipulating the language”. Her arbejder børnene med sange, lege 

og forskellige kommunikative aktiviteter – de skal primært lytte og 

tale. Børnene lærer herigennem grammatik i en funktionel 

sammenhæng.  

• ”Making the language your own”. Børnene udforsker sproget ved at 

eksperimentere, gætte på ord, udtale og struktur. 

• Medier inddrages i undervisningen, herunder film og it. 

• Som introduktion til nyt stofområde anvendes ofte engelske 

børnebøger. 

• Forårets arbejde vil tage udgangspunkt i de erfaringer, som 

børnene har tilegnet sig i løbet af efteråret. Det betyder, at 

børnene både vil blive præsenteret for nye emneområder og 

arbejde med kendt stof, men med ny variation. Der lægges vægt 

på en naturlig og progressiv udvikling af gloser og ordforråd med 

fokus på næste udviklingstrin. De enkelte områder kan ses under 

uge-til-ugeoversigten. 
  

Vi har fokus på følgende færdighedsmål: 
  

- barnet kan forstå korte, faste fraser 
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- barnet kan deltage i sproglege 

- barnet kan præsentere enkle sange, rap, rim og remser i kor 

- barnet kan efterligne hyppige ord og fraser 

- barnet kan mime for at få sit budskab igennem 

- barnet kan lære sprog ved at gentage fraser i rytme 
  

Musik 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Musikundervisningen vil i yngste gruppe primært handle om, at vi 

skal opleve det musikalske univers ved at synge, lytte og lege/spille 

musik. Vi vil bl.a. gennemgå de forskellige musikgenrer ved at lytte 

til dem.  

 

Udgangspunktet for musikundervisningen vil ofte være en 

fællessang, sange knyttet til årstider eller højtider, rytme, 

bevægelse og sanglege. 

 

Yngste gruppe skal i løbet af foråret udbygge deres forståelse for 

fællessang, rytmer, sanglege samt brug af enkelte instrumenter. 

Vi vil derudover bruge mindfulness for at skabe ro og øve os i at 

mærke os selv. 

Natur og 

teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I natur/teknologi skal børnene lære den naturvidenskabelige 

arbejdsmåde at kende. Det vil sige lære: at iagttage og stille 

undrende spørgsmål, finde mulige forklaringer (hypotese), 

eksperimentere og drage konklusion. 

  

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

  

• barnet kan undersøge sanser 

• barnet kan med skitser og billeder beskrive genstande fra 

hverdagen           

• barnet kan fortælle om kropsdelene på en model af 

menneskekroppen 

• barnet har viden om kroppens ydre opbygning 

• barnet kan fortælle om ressourcer fra hverdagen  
• barnet kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og 

begreber           
• barnet kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen 

hverdag 

• barnet kan konstruere enkle modeller 

• barnet kan med skitser og billeder beskrive genstande fra 

hverdagen         

• barnet kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider        

• barnet kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr             
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• barnet kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det 

nære område 

• barnet kan tegne skitser af forsøg 

barnet kan forklare resultater af egne forsøg/undersøgelser. 

Billedkunst Billedkunst vil være en vekselvirkning mellem billedfremstilling, 

rumligt billedarbejde, billedanalyse og billedkommunikation. Der 

arbejdes med billedsproget som en særlig sproglig udtryksform. I 

forbindelse med forårets emne, vil der indgå samtale om og 

analyse af såvel egne som andres billeder. I dette halve år vil 

udgangspunktet for billedkunstundervisningen være børnenes 

refleksioner og tanker om Pippis og Astrid Lindgrens univers. 

Oplæggene vil ofte appellere til børnenes egen fantasi, men andres 

billeder inddrages også som noget, de efterfølgende kan lade sig 

inspirere af og gøre til deres eget.  

 

Der vil være vekselvirkning mellem frie udtryk og mere bundne 

opgaver. Centralt for undervisningen vil være, at børnene bruger 

billeder som individuel og fælles kommunikations- og udtryksform. 

Faget tager udgangspunkt i basale teknikker og viden om, hvad 

billedkunst er, og hvad faget kan bruges til herunder, hvordan vi 

begår os i billedkunstlokalet  

 

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

  

• barnet kan tegne og male ud fra ideer og oplevelser 

• barnet kan udtrykke sig med våde og tørre farver 

• barnet har viden om primær- og sekundær farver 

• barnet kan præsentere egne billeder samt etablere udstilling af 

fælles billedprojekter 

• barnet har viden om enkle præsentationsformer 

• barnet har viden om motivkredse og kan kategorisere disse 

• barnet kan samtale om billeders opbygning og indhold, herunder 

anvende enkle fagord og begreber 

• barnet kan fremstille rumlige konstruktioner  

 

 

Idræt 

 

 

I idrætsundervisningen i yngste gruppe har vi fokus på de helt 

basale idrætskundskaber. Vi vil i det kommende halve år arbejde 

med forskellige boldspil, musik og udtryk, akrobatik 

samarbejdsøvelser, fælleslege og atletik. 
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I forhold til boldspil, arbejder vi ud fra boldbasis, og de basale 

færdigheder: kaste, gribe og sparke.  

Vi vil arbejde med bevægelse til musik, akrobatik i form af 

redskabsbane og sjove lege, nye og genkendelige fælleslege samt 

forskellige former for atletik, når vi har idræt ude.  

  

Et vigtigt element i idrætsundervisningen er, at børnene oplever 

glæden ved at være fysisk aktive i samspil med andre. Der vil 

derfor være fokus på sociale kompetencer og vigtigheden i, at 

børnene kan indgå i et fællesskab, hvor der er plads til alle.  

 

Husk idrætstøj og indendørssko hver onsdag frem til påske, 

herefter er det udendørssko og idrætstøj efter vejret. Det er 

vigtigt, at børnene lærer at skifte tøj før - og efter idræt, for at 

blive en del af skolens idrætsrutiner så tidligt så muligt, og for at 

lære denne naturlige del af idrætsverdenen.   

  

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

 

•  - Barnet kan kontrollere grundlæggende bevægelser, først og 

•    fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje 

•  - Barnet kan deltage i og forstå enkle idrætslige lege 

•  - Barnet kan udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, 

•    gribe, sparke 

•  - Barnet kan spille enkle boldspil med få regler 

•  - Barnet kan deltage i lege og legelignende opvarmningsformer 

•  - Barnet kan deltage i idrætsaktiviteter i uderummet. 

Nærvær og 

samvær 

Nærvær og samvær er vores luksusfag, for vi er ekstra mange 

voksne. Denne luksus vil vi gerne have, skal komme børnene mest 

muligt til gode. I mindre enheder kan vi derfor arbejde mere 

intensivt med det sociale, fordybelsen, børnesamtaler og meget 

andet. 
  

Beskrivelse uge for uge på de følgende sider: 
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 Beskrivelse uge for uge: 
 

UGE 1-2-3 - ”PIPPI FLYTTER IND I VILLA VILLEKULLA" 

 

”Hvorfor er der så mange farver på huset?” ”Hvorfor har hun et hus selv?” 

”Hvorfor hedder huset Villa Villekulla?” 

 Beskrivelse: Intro til Pippi-forløbet. Vi møder Pippi Langstrømpe. Hvem er 

Pippi? Hvorfor ser hun ud, som hun gør? Hvor bor hun og med 

hvem?  Hvem er hendes venner? 

UGE 4-5-6 – ”PIPPI ER TINGFINDER" 

Uge 5 – d. 30/1 – Forældremøde kl. 19.00 – 21.00 

 

”Hvordan opfinder man ting?” og ”Hvorfor er Pippi en ”tingfinder?”  

 

Beskrivelse: 
 

Vi skal eksperimentere med børnenes medbragte ”dingenoter”. 

Mon vi kan sætte dem sammen, så ”dingenoten” får en funktion? 

Vi tager udgangspunkt i Pippis eksperimenterende tilgang til 

livet b.la. hendes tingfinder- og Spunk- eventyr.  

Udeskoledansk Vi skal gennemgå en kreativ proces. Hvordan kommer vi fra ide 

til handling? Hvordan skaber jeg min egen historie ud fra nogle 

enkelte ord; spunk, tingfinder, medusin eller kagedåse?  

Vi skal skabe vores egne ”vrøvle-ord” ud fra ”vrøvle-stafet”. Vi 

skal have ”Bevægelses-vrøvle-brainstorm” – hvad er en ”uplok”? 

En strømpestøvsuger? En hat der kan forvandle dit hår til 

slanger? 

Kan vi skabe en historie med udgangspunkt i et ”vrøvle-ord”?  

Engelsk 

 

 

Nu er Pippi flyttet ind og klar til at tage en tur rundt i 

nabolaget. Men hvad kommer hun forbi på sin vej? Emnet er ”My 

Neighbourhood”.  

Billedkunst Vi skal sammensætte forskellige skraldetyper og skabe vores 

egen by ud af skrald. Hvordan skal bagerkonen se ud? Hvordan 

ser bagerkonens butik ud? Hvordan mon vi skaber 

skraldemanden? Og hvad med hans skraldevogn?  

Natur og 

teknologi 

Når Pippi er tingfinder, kan alt bruges. Men hvad gør vi med de 

ting, vi ikke kan bruge mere? Hvor meget mon vi smider væk? 

Hvor kommer det hen, og kan noget af det bruges flere gange 

eller laves om til noget helt andet? Vi ser på affald og genbrug.  

Nærvær og 

samvær 

 

Vi leger, hygger og bygger. Hvad med alle de fine tingfinderting 

fra juleferieopgaven? Kan de blive til noget helt nyt og 

fantastisk? 

UGE 7 - VINTERFERIE 
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UGE 8-9-10 ”PIPPI GÅR I LAND” 

 

Uge 10: mandag den 4/3 fastelavn – alle møder udklædt 

 

”Er der mange fluesvampe i Sverige”, ”Hvorfor er der forskel på det danske og 

svenske sprog?”, ”Hvorfor ligner det svenske og danske flag lidt hinanden?”  

Beskrivelse Vi skal lære Sverige bedre at kende og prøve at tale ligesom 

Emil, Pippi, børnene fra Bulderby og Madicken.   

Udeskoledansk 
 

Hvilket sprog taler de i Vimmerby? Vi skal stifte bekendtskab 

med nogle få svenske gloser. Her skal vi ud på legepladsen og 

finde ud af, hvad legehus mon hedder på svensk.   

Engelsk 

  

Da Pippi går i land og vinker farvel til matroserne på sin fars 

skib, har hun allerede Hr. Nilsson på skulderen. Den første 

guldmønt, hun tager op af tasken, bliver brugt på at købe 

hesten. Vi læser Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 

Og vi arbejder med forløbet: ”I have a Pet”. 

Billedkunst Vi skal male landskab. Hvad er forskellen på vores danske natur 

og den svenske natur? Hvordan maler man forgrund, 

mellemgrund og baggrund? Hvilke farvetoner skal jeg bruge til 

de forskellige lag i mit landskabsbillede?  

Natur og 

teknologi 

Astrid Lindgren kommer fra Vimmerby. Kan man finde 

Vimmerby og omegn i nogle af hendes bøger eller er det hele 

bare noget, hun har fundet på? Hvad er mon historien bag det 

svenske flag? Pippi tager en bid af en rød fluesvamp. Er det en 

god idé? Og hvad kan man ellers finde i den svenske natur? 

Nærvær og 

samvær 

 

Hvordan leger Pippi, Emil og børnene i Bulderby? Hvilke lege 

leger man nu, og hvilke legede man dengang. 

UGE: 11 - 12 "PIPPI LANGSTRØMPE VIL IKKE BLIVE STOR" 
 

Uge 11-12: vi tager dansk- og matematikprøver  

 

”Hvorfor vander hun blomster, når det regner”. ”Hvorfor er hesten og aben 

indenfor?” ”Tænk hvis det var omvendt, så børnene var lærere” Hvorfor ligger 

Pippi omvendt i sengen?”  

Beskrivelse Vi skal filosofere i børnehøjde. Børnehjernerne skal knage og 

brage, når vi stiller finurlige spørgsmål uden et facit.  

Udeskoledansk 

 

Vi læser ”Pippi Langstrømpe vil ikke blive stor”. Vi skal stille 

hinanden store spørgsmål: hvorfor vil Pippi ikke være voksen? 

Vil du gerne være voksen?  
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Vi udarbejder spørgsmål i grupper med udgangspunkt i kapitlet, 

og vi inddrager bevægelse bl.a. ved ”walk and talk” samt 

stafetter.  

Billedkunst Vi maler abstrakt. Vi er omvendt i billedkunst. Vi må ikke 

bruger pensler eller andre hjælpemidler. Vi skal bruge vores 

fingre til at skabe med. Men hvad skal vi male? Ingen regler! Vi 

skal derefter finde frem til, hvad billedet mon kan forestille?  

Natur og 

teknologi 

Tænk engang en hest og en abe inde i huset! Hvor har de to dyr 

det egentlig bedst? Er heste mest til kaffe med sukker, eller 

er der en anden kost, som passer bedre? Der findes mange 

slags aber, men hvilken slags er Pippis? 

 Engelsk 

 

Hvis op er ned og ned er op, så må vi hellere øve os i 

præpositionerne, så vi ikke bliver helt rundtossede. Vi 

arbejder med i, under, på, foran osv. Vi øver os også i 

antonymer, altså ord, som betyder det stik modsatte af 

hinanden. Og så læser vi bogen: ”How The Elephant Got His 

Trunk”. 

Nærvær og 

samvær 

 

Fire børn står for at sætte lege i gang. De er ”de voksne” og 

skal forklare de andre, hvordan man gør. Børnene deles i fire 

grupper og undervises i leg af de fire kammerater. 

UGE 13-14-15 "PIPPI GÅR OMBORD" 

 

Uge 13 – onsdag og torsdag – BESØGSDAGE 

Uge 13-14 - Skole-hjem-samtaler i yngste 

Uge 15: onsdag d. 12. april: Skolernes innovationsdag 

Uge 15: torsdag, den 11. april – FRISKOLENS GENERALFORSAMLING 

 

”Hvor kommer pyramiderne fra?” ”Hvad er de 7 have?” ”Hvilke dyr lever i 

Borneos jungle?” ”Hvad er det for en stor figur (Rio)?”  

Beskrivelse Pippi har rejst i det meste af verden. Derfor ved hun også, at 

de går baglæns i Ægypten og på hænder i Bagindien. Når Pippi 

atter går ombord, vil hele yngste med, for nu vil vi selv 

undersøge, om de sover omvendt i Guatemala og spiser 

filurikuspiller i Rio… 

Udeskoledansk 

 

Vi forbereder os til skolernes innovationsdag og onsdag d. 12. 

april afholder vi skolernes innovationsdag.  

Billedkunst Vi skal sanse-tegne. Tegne med lukkede øjne, tegne en pyramide 

på hovedet, tegne en tiger ved at have kigget på den i 30 sek. 

og tegne ved at lytte til et stykke musik.  

Vi skal lytte og føle os til illustrationer.  
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Natur og 

teknologi 

Vi sejler ud på de 7 have og bliver klogere på nogle af de 

steder, Pippi har været. Børnene ville bl.a. gerne høre mere om 

pyramiderne - både dem i Ægypten og de mærkelige i 

Guatemala. Vi rejser en tur til Borneos jungle og finder ud af, 

hvad det er for en mystisk figur, der står i Rio. Måske finder vi 

også ud af, hvor der findes guldpenge… 

Engelsk 

 

All aboard! For nu skal vi ud i verden. Vi bliver nødt til at hjælpe 

Pippi, når hun besøger de forskellige lande, for hun ved ikke, 

hvordan man er høflig og hilser pænt. Hun er i det hele taget 

ikke så god til at gøre sig forståelig på engelsk, så vi øver nogle 

praktiske sætninger, så vi kan begå os på farten.  

I uge 15 går turen til England, hvor vi finder ud af hvilke 

traditioner, de har omkring påsken. 

Nærvær og 

samvær 

 

Legene handler om dyr og om at rejse, så vi leger bl.a.: Skibet 

er ladet med, Skibet vælter, Kanon, Jorden er giftig og Haj 

efter guldfisk. 

UGE 16 - PÅSKEFERIE 

 

UGE 17-18-19-20 – ”PIPPI ER STÆRK". 

 

Uge 17 – SKOLENS FØDSELSDAGSUGE – 

HUSK: lørdag, den 27. april 2019 er obligatorisk skoledag 

Med afsæt i emnet forbereder vi os til Friskolens Fødselsdag 

Uge 20 – Fredag, den 17.maj – Store Bededag 

 

”Hvorfor blev Pippi, Tommy og Annika overhovedet venner?” 

”Måske kan Pippi mærke andres følelser?” ”Hvorfor er hun så glad?” ”Hvorfor 

giver Pippi bolsjer til de børn, der svarede forkert?” ”Hvorfor kan Pippi ikke 

sidde stille i skolen?” 

Beskrivelse  Vi tager udgangspunkt i Helle Fiskers teori om positiv 

psykologi. Børnene skal høre, se og tale om forskellige styrker. 

Alle har forskellige styrkesider på det mentale- og fysiske plan. 

De bliver kloge på sig selv, hinanden og på fællesskabet. 

Udeskoledansk 

 

Vi skal lave grupper ud fra fysiske- og mentale styrker. Hvordan 

skaber man den bedste gruppe til et ord-løb, og hvordan danner 

man den bedste gruppe til at opfinde en leg? Vi prøver os frem 

til, hvad der fungerer, og hvordan vi kan gøre gruppen endnu 

stærkere? 

Billedkunst Vi skal arbejde med ler. Vi skal arbejde med tekniker til at lave 

et menneske med fokus på hoved og krop. Kan man se en styrke 

blot ved at kigge på et menneske? 
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Natur og 

teknologi 

Hvad er styrke og en stærk krop? Det må være noget med 

muskler og knogler, men har vi lige mange af dem? Får man 

flere muskler, hvis man træner meget? Og kan man være 

stærk på andre måder end med kroppen? 

Engelsk 

 

How are you? Vi øver os I at sætte ord på følelserne. Vi leger 

gæt og grimasser, og så repeterer vi kropsdelene. Vi læser 

bogen Monster Trouble. 

Nærvær og 

samvær 

 

Sammen er vi stærkest, så vi bruger styrkerne og styrker 

sammenholdet i yngste. Vi har fokus på lege, der fremmer 

venskab og modarbejder mobning. De skal tø hinanden op i 

Istrold og give hinanden give børnemassage. Måske bliver de 

helt ”rørte” 😉 

UGE 21-22-23-24-25 – ” PIPPI BEGYNDER I SKOLEN" 

Uge 22 – Onsdag d. 27/5 – fredag d. 29/5 – Fælleslejr i Virksund 

Uge 22 – Torsdag og fredag - Kristi Himmelfart 

Uge 23 – Onsdag d. 5. juni - Grundlovsdag 

Uge 24 – Mandag d. 10. juni Anden pinsedag 

Uge 25 – onsdag, d. 19. juni kl. 17.30-20.00 - afslutning for yngste gruppe 

Uge 25 – 26 – Vi håber på billetter til noget sjovt til Snapsting 

Uge 26 – fredag, d. 28. juni – sidste skoledag 

 

”Lærer hun nogensinde at gå i skole?”, ”Hvordan var skolen dengang og nu?”, 

”Hvad er den bedste madpakke?”, ”Hvorfor stiger luftballonen, når der bliver 

tømt sand ud?” ”Kommer de nogensinde ned med luftballonen igen”? 

 

Beskrivelse 

Pippi har endelig besluttet sig for at begynde i skole, men kan 

hun overhovedet finde ud af det? Hvad har vi lært i Yngste i 

løbet af dette skoleår, og er der noget, der skal øves lidt mere 

fx ”plutifikation” og børnestavning? 

Vi afslutter året med at lave ”Pippi-mapper”, hvor børnene 

samler alle deres papirer igennem forløbet. 

Udeskoledansk 
 

Vi skal evaluere udeskoledansk. Hvad kan jeg bedst huske? Hvad 

var det sværeste?  

Kan vi skabe vores egen læringsleg nu?  

Billedkunst Hvad er en sekundær- og primær farve? Hvordan maler man 

baggrund, mellemgrund og forgrund?  

Natur og 

teknologi 

Vi samler op på nogle af de stillede spørgsmål, vi endnu ikke har 

svaret på. Fx: 

Hvordan laver man boblerne i sodavand? Hvad er den bedste 

madpakke til en lang lufttur, og hvordan fungerer en 

luftballon? 
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Engelsk  

 

Yngstebørnene har allerede gået en hel del mere i skole end 

Pippi. Altså må de kunne en masse engelsk. Men hvor meget kan 

de huske? Kan de fx huske ugedagene? Og hvad med månederne 

og årstiderne? Sammen læser vi ”The Very Hungry Caterpillar”. 

Vi samler op og sætter det hele ind i en ny sammenhæng måske 

en lille hjemmelavet børnebog på engelsk… 

Nærvær og 

samvær 

Hvilke lege har været de sjoveste i år? Dem skal vi da lege 

igen… 
  

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie. 
De forenklede fælles mål for undervisningen kan ses på følgende link: 

http://ffm.emu.dk  
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