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Rammeplanen er delt op i 2 dele: 

- Del 1 er faste ugerutiner for de forskellige fag, som beskriver, hvordan vi arbejder i fagene, og hvilke faste rutiner faget indeholder.  

- Del 2 er selve rammeplanen, som beskriver hvilke emner og underemner, som vi arbejder med i de forskellige fag, og i hvilke uger.  

1. Faste ugerutiner for fagene  

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer Vi har særligt fokus på flg. 

færdighedsmål: 

LÆSEBÅND Mandag-fredag har vi 15 minutters læsebånd. Her læser børnene en 

frilæsningsbog med et lixtal, som passer til dem. Efter hver endt bog skal 

børnene udfylde en boganmeldelse m. bogens handling, lix, sidetal, samt 

give den stjerner. Boganmeldelsen varierer i niveau på hold 2 og 3.  

Efter dagens læsebånd skal børnene skrive læselog m. dato, antal læste 

sider og referat/stikord til handlingen af de læste sider. 

- Barnet kan gengive hovedindholdet af teksten 

- Barnet kan forholde sig til tekstens emne  

- Barnet kan udvælge enkle tekster med billeder og skrift  

- Barnet kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe 
sammenhængende forståelse  

- Barnet kan fordybe sig i en tekst  

DANSK  

HOLD 2  
Vi fortsætter det kendte univers fra ’Den første læsning’. Vi arbejder med 

den grønne læsebog og tilhørende arbejdsbog. Vi arbejder med den 

grønne læsebog hver tirsdag og torsdag. Der vil være læselektier og 

opgaver for derhjemme. Vi har en fælles gennemgang af det nye kapitel, 

og vi følges ad i arbejdsbogen.  

- Barnet kan forholde sig til tekstens emne 

- Barnet kan forberede læsning gennem samtale på holdet 

- Barnet kan skrive små og store bogstaver i håndskrift 

- Barnet kan identificere ukendte ord i tekst og tale 

- Barnet kan forbinde tekstens viden med egen viden, 
erfaring og ideer 
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Vi arbejder i ’Min anden danskbog’ hver onsdag. Vi har klasseundervisning 

ud fra de enkelte sider i bogen og følges ad. Lektier bliver gennemgået på 

klassen.  

- Barnet kan veksle mellem at lytte og ytre sig 

- Barnet kan læse ord i tekster som passer til klassetrinnet  

- Barnet kan samtale om budskabet i en produktion 

- Barnet kan stave lette ord 

- Barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til andres liv 

- Barnet kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte 
og slutning 

- Barnet kan orientere sig i enkle fagtekster 

DANSK  

HOLD 3 
Vi fortsætter det kendte univers fra ’Den første læsning’, hver tirsdag og 

torsdag. Vi arbejder med de tre bøger: ’Brug bolden’, ’Magi i luften’ og ’Gå 

efter guldet’ og tilhørende arbejdsbog. Disse bøger læser vi som i-bøger, 

og det er derfor vigtigt at ALLE har downloadet genvej til i-bogen på en 

skærm i hjemmet, sådan at alle kan få læst lektier. De børn som har 

mulighed for at medbringe skærm, må meget gerne dette. Hvis ikke man 

har mulighed for at medbringe skærm kan man låne af skolen.   

Onsdag arbejder vi i ’Min tredje danskbog’, hvor der arbejdes grundigt 

med dansk grammatik. Der vil være lektier fra gang til gang. Lektier bliver 

gennemgået på klassen. 

EMNE-DANSK Emnedansk adskiller sig fra de øvrige danskmoduler ved at være 

emnerelateret. ’Pippi Langstrømpe – det har jeg aldrig prøvet før’ er 

indgangsvinklen til ny viden.   

Med udgangspunkt i vores læsearbejde og filmklip indsamler vi fælles 

viden om emnet. 

14-dagsopgaven vil indeholde emnerelaterede opgaver, der kommer 

- Barnet kan præsentere sit arbejde i nære sammenhænge 

- Barnet kan følge forløbet i en fortælling 

- Barnet kan tale om tekstens temaer 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- Barnet kan veksle mellem at lytte og at ytre sig 
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omkring grundstenene i dansk grammatik.  - Barnet kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål 
og respons  

- Barnet har viden om stemmens og kroppens virkemidler 
og kropssprog 

LOGBOG Fredag arbejdes der med refleksion over ugen, der er gået. Spørgsmål til 

ugen skal hjælpe børnene med at reflektere. Børnene skal opleve, at 

skrivning/tegning kan anvendes til at fastholde en oplevelse. Logbog bliver 

brugt som evaluering af ugens arbejde.  

- Barnet kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- Barnet kan reflektere og gengive oplevelser  

MATEMATIK 
HOLD 2 

Hold 2 har indtil sommer tre matematikmoduler om ugen (mandag, 

tirsdag og onsdag) 

UGENS GANG: 

MANDAG (2. modul): Vi arbejder med Formatbogen (med supplerende 

materiale) 

TIRSDAG (3. modul): Værksteder og 14-dagsopgave 

ONSDAG (2. modul): Vi arbejder med Formatbogen (med supplerende 

materiale) 

Udgangspunktet er Format-systemet, hvor vi følges ad hele holdet. I 

foråret vil vi både arbejde med de allerede gennemgåede stofområder, og 

helt nye matematiske områder. Vi arbejder differentieret ud fra teorien 

om ”zonen for nærmeste udvikling.”  Vi evaluerer løbende de tillærte 

stofområder samt har en prøve i forbindelse med skole-hjem-samtaler. 

- Barnet kan bidrage til løsning af enkle matematiske 
problemer 

- Barnet kan undersøge enkle hverdagssituationer ved hjælp 
af matematik og tolke på matematiske resultater 

- Barnet kan stille og besvare matematiske spørgsmål samt 
gøre brug af enkle fagord og begreber både mundtligt og 
skriftligt 

- Barnet kan anvende enkle hjælpemidler samt digitale til 
tegning, beregning og undersøgelse 

- Barnet kan gøre brug af forskellige repræsentationer  
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Arbejdet understøttes af værkstedsarbejde, for at fastholde den legende 

og differentierede tilgang til læring.   

PÅ HOLD 2 vil børnene få en afleveringsopgave hver 14. dag med 

repetition af det allerede indlærte.  

- Barnet har viden om og kan anvende naturlige tal, 
herunder brøker og decimaltal 

- Barnet kan foretage enkle beregninger med naturlige tal 

- Barnet kan kategorisere geometriske figurer og har viden 
om geometriske begreber 

- Barnet kan beskrive objekters placering i forhold til 
hinanden samt fremstille figurer og mønstre 

- Barnet kan tegne plane og rumlige figurer 

- Barnet kan opdage systemer i figur- og talmønstre 

- Barnet kan beskrive længde, tid og vægt 

- Barnet kan lave statistiske undersøgelser med enkle data 

- Barnet har viden om tabeller og enkle diagrammer 

- Barnet kan forklare om chancestørrelser og foretage 
eksperimenter 

MATMATIK 

HOLD 3 
Hold 3 har matematik 2 moduler om ugen.  

Udgangspunktet er Format-systemet, hvor vi følges ad hele holdet. I 

foråret vil vi både arbejde med de allerede gennemgåede stofområder, og 

helt nye matematiske områder. Vi arbejder differentieret ud fra teorien 

om ”zonen for nærmeste udvikling.”  Vi evaluerer løbende de tillærte 

stofområder samt har en prøve i forbindelse med skole-hjem-samtaler. 

Arbejdet understøttes af værkstedsarbejde, for at fastholde den legende 

og differentierede tilgang til læring.   

 

UGENS GANG: 

MANDAG: Vi arbejder med Formatbogen, og supplerende materialer. Der 

vil være lektier fra gang til gang. 

ONSDAG: Værksteder, grubler, matematik undersøgelser og 14-

dagsopgave. 

 

Afleveringsopgave: børnene vil få en afleveringsopgave hver 14. Dag. 

Opgaven vil både indeholde repetition af det allerede indlærte, herunder 
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fastholdes af regnestrategier anvendt til de fire regningsarter, samt 

indeholde små matematiske udfordringer og undersøgelser. 

ENGELSK 
HOLD 2 OG 
HOLD 3 

HOLD 2: 

I engelsk på hold 2 starter vi timen på samme måde hver gang. Opstarten 

er en dialog om ugedag, dato, måned, årstal, sæson og vejret. Det meste 

af dialogen foregår på engelsk, ved hjælp af fagter og billedstøtte.  

Efter opstarten arbejder vi med nære emner på forskellig vis, både 

mundtlige og skriftlige.  Undervisningen i mundtligt og skriftligt engelsk 

tager udgangspunkt i ’Pippi – det har jeg aldrig prøvet før’ og suppleres 

med basale grammatiske opgaver. 

HOLD 3:  

I engelsk på hold 3 bruger vi engelskmappen og engelskhæftet. 

Undervisningen i mundtligt og skriftligt engelsk tager udgangspunkt i 

’Pippi – det har jeg aldrig prøvet før’ og suppleres med basale 

grammatiske opgaver.  

Vi vil arbejde med forskellige tilgange til sproget og skifter imellem 

skriftlighed, mundtlighed, leg, spil og læse- og lytteøvelser.  

FÆLLES: 

Vi arbejder med forskellige materiale, bl.a. grammatik, små tekststykker, 

sange og bevægelseslege, YouTube, Ipad og dialoger samt relevant 

materiale tilhørende underemnerne. 

- Barnet kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete 

hverdagsemner på engelsk 

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt 

korte tekster om hverdagsemner på engelsk 

- Barnet kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede 

lande med egen hverdag 

- Barnet kan genkende engelsk i mange sammenhænge i 

Danmark 

- Barnet kan afkode hyppige engelsk ord med billedstøtte 

- Barnet kan forstå hovedindholdet af enkle, fortællende 

tekster 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte 

sætninger 

- Barnet får viden om sprogets betydning for adgang til 

verden 
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Dialoger og ’quiz og byt’ bliver også en integreret del af undervisningen, 

for at eleverne får styrket mundtligheden i fællesskabet, for at udvide 

børnenes ordforråd og for at få bevægelse med i undervisningen.   

 

MUSIK Musikundervisningen vil indeholde elementer af musikfagets 3 

grundpiller: musikalsk udøvelse, musikalsk skaben samt musikforståelse. 

Musikundervisningen vil oftest tage sit afsæt i en eller flere fællessange. 

Derudover består repertoiret af nye og ældre danske sange samt sange på 

engelsk eller sange knyttet til forskellige årstider og højtider.  

- Barnet kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse 
med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk 
udfoldelse. 

- Barnet kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter. 

- Barnet kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret 
om musik. 

IDRÆT  Idrætsundervisningen i MG1 har fokus på de helt basale 
idrætskundskaber. Vi vil i løbet af året arbejde med boldbasis, udvikling af 
boldspil, basal kropsudvikling, redskabsgymnastik og MBU (musik, 
bevægelse og udtryk) 
Et vigtigt element for os er at børnene oplever glæden ved at være fysisk 
aktiv i samspil med andre. Vi har derfor fokus på sociale kompetencer og 
vigtigheden i, at børnene kan indgå i et fællesskab, hvor der er plads til 
alle. 

- Barnet kan anvende grundlæggende, sammensatte 
bevægelser i idrætspraksis. 

- Barnet kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. 

- Barnet kan samtale om fysisk aktivitets betydning for 
kroppens grundform, sundhed og trivsel. 

VÆRKSTEDER & 

KONTAKTLÆRER-

TIME 

Hver torsdag har vi på skemaet et modul, som vi kalder 

værksted/kontaktlærertime. Denne time vil vi bruge på to forskellige ting i 

løbet af året: 

 

1. Kontaktlærertime 

Når vi har kontaktlærertime, arbejder vi i tre opdelte grupper, hvor 

- Barnet kan arbejde med personlige mål udarbejdet i 
samarbejde mellem barn og lærer 

- Barnet kan modtage enkle kollektive beskeder og følge 
dem op med handling 
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børnene er sammen med sin kontaktlærer. Her arbejder vi med sociale 

kompetencer, relation mellem lærer og barn og faglige mål.  

2. Værksteder 

Når vi har værksteder, arbejder vi i tre eller fire opdelte grupper. Her vil vi 

arbejde med ’Pippi Langstrømpe – det har jeg aldrig prøvet før’ med en 

praktisk/musisk tilgang. Her har vi mulighed for at arbejde med bl.a.: 

Sociale kompetencer, drama, billedkunst, sløjd, håndarbejde, bevægelse 

og rytme.     

NATUR/TEKNOLOGI Vi arbejder med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til 

natur/teknologifaget. Vi veksler imellem undervisning, værksteder, forsøg, 

udeundervisning og film. 

- Barnet kan beskrive egne undersøgelser og modeller 

- Barnet kan mundtlig og skriftlig anvende enkle fagord og 
begreber 

- Barnet kan orientere sig i en enkel fagtekst 
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2. Rammeplan  

Uge for uge beskrivelse  Vi har særligt fokus på 

følgende færdighedsmål: 

UGE 1 & 2 

INTRO  

Vi arbejder med forskellige værksteder. Vi snakker om juleferieopgaven, laver udsmykning 

af lokalet og bliver introduceret til emnet. Vi laver derudfra undrespørgsmål.   

- Barnet kan formulere undrespørgsmål 

UGE 3, 4, 5 & 6 

”PIPPI – VERDENS STÆRKESTE PIGE” 

”Når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtelse til at være sød ved andre” 
Citat: Pippi Langstrømpe 

Fag /undrings-

spørgsmål 

Beskrivelse Mål: 

EMNE-DANSK 
- Hvorfor er Pippi så stærk? 
- Hvorfor gør Pippi så mange 
anderledes ting?  

Med udgangspunkt i Pippi Langstrømpes univers vil vi arbejde med 
de 24 styrker fra positiv psykologi. Vi vil finde karakterstyrker i 
fortællingerne om Pippi og derudover arbejde med egne- og andres 
styrker.  

- Barnet kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

- Barnet har kendskab til egne styrker og svagheder 

- Barnet kan acceptere forskellighed og være opmærksom på 

andre end sig selv 
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NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvorfor er Pippi så stærk? 

- Hvor mange kilo kan Pippi 

løfte? 

Vi undersøger kroppens styrker. Herunder muskler og skelettet.  - Barnet kan diskutere årsager til sund og usund livsstil. 

- Barnet kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv 

BILLEDKUNST 
 

Vi arbejder med tegning og lærer om skygge og skravering samt 

blind tegning. 

Vi arbejder med at lave små tableauer af Astrid Lindgrens verden 

- Barnet kan kommunikere gennem billeder 

- Barnet kan samtale om egne og andres billeder 

IDRÆT 
 

Musik, bevægelse og udtryk: 

Vi skal arbejde med musik, bevægelse og udtryk. Børnene møder 

forskellige måder at bevæge kroppen på – lige fra at bevæge 

kroppen til musik, lave opvarmning og blive udfordret på sin 

kondition og styrke. Børnene skal udvikle deres egen koreografi. De 

skal have bekendtskab til, hvorledes de strukturerer og planlægger 

en opvarmning. På det tredje værksted skal børnene stifte 

bekendtskab med konditions- og styrketræning.  

- Barnet har kendskab til at opdele en sang i takter og hertil 
udarbejde en koreografi  

- Barnet har kendskab til hvorledes man opbygger en opvarmning 
til en given sportsgren  

- Barnet har bekendtskab til, hvorledes man kan arbejde med sin 
kondition og styrke 

ENGELSK HOLD 2 
 - Hvorfor har Ville Villekulla 

forskellige farver? 

 

 

 

Vi arbejder med ”My House” og ”My Room”. Vi tegner og laver egne 

huse + værelser og lærer nye ord rundt om og inden i huset. 

Derudover arbejder vi med ’To be’ i nutid og datid 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger 

- Barnet kan deltage i sproglege 

- Barnet kan afkode hyppige engelsk ord med billedstøtte 
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ENGELSK HOLD 3 
 

Vi arbejder med ’Grammar with Pippi’. Vi arbejder med nouns, verbs 

and adjectives. Vi øver os i at bruge ’to have’ i nutid og datid til at 

lave sætninger.  

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger  

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte 

tekster om hverdagsemner på engelsk 

UGE 7 

VINTERFERIE 

UGE 8, 9, 10 & 11 

ASTRID LINDGRENS VERDEN 

”Vi havde to ting som gjorde vores barndom til det, den var – Tryghed og frihed”  

Citat: Astrid Lindgren 

EMNE-DANSK 
- Hvorfor blev Astrid Lindgren 

forfatter? 

- Hvordan fandt Astrid 

Lindgren på Pippi? 

Astrid Lindgren havde mange historier i sig. Hendes bøger og film 

handler næsten altid om, hvordan det er at være barn. Nogle gange 

er det bare leg og sjov, andre gange er det svært.  

Vi vil høre og læse om hendes liv, og undersøge hvor alle ideerne 

kom fra.  

- Barnet kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv 
gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster 

NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvilken abe er Hr. Nilsson? 

Vi undersøger Australien og New Zealands dyre og planteliv samt 

levevilkårene der. 

- Barnet kan fortælle om dyre og planteliv andre steder på jorden 

BILLEDKUNST 
- Hvorfor har Pippi forskellige 

farver strømper på? 

Vi illustrerer Astrid Lindgrens verden og eksperimenterer med 

brugen af akvarelfarver.  

- Barnet har viden om primær og sekundær farver 
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IDRÆT Indendørs fodbold og håndbold:  

Børnene skal have kendskab til håndbold og fodboldens regler. 

Derudover skal de gennemgå forskellige tekniske øvelser, hvor vi har 

fokus på bevægelsesglæden og bliver udfordret motorisk. Vi skal 

afslutte forløbet med turneringer, hvor børnene skal afprøve teknik 

og hvor vi har bevægelsesglæden i fokus.  

- Barnet stifter bekendtskab med forskellige tekniske øvelser 
inden for håndbold og fodbold  

- Barnet har viden om håndbold og fodboldens regler 

ENGELSK HOLD 2 
- Hvorfor har hun forskellige 

farver strømper på? 

Vi arbejder med ’Clothes’ and ’Colours’.  

Vi arbejder med tøj og farver, og ser nærmere på Pippis farverige 

tøj. 

Vi ser og lytter til ”My favourite Clothes” og laver opgaver dertil. 

Derudover arbejder vi med ’To have’ i nutid. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger  

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte 

tekster om hverdagsemner på engelsk 

ENGELSK HOLD 3 

- Hvorfor har hun forskellige 

farver strømper på? 
 

Vi arbejder med ’Clothes’ and ’Colours’. 

Vi arbejder med tøj og farver, og ser nærmere på Pippis farverige 

tøj. 

Vi ser og lytter til ”My favourite Clothes” og laver opgaver dertil. 

Derudover arbejder vi videre med udsagnsord i nutid.  

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger  

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte 

tekster om hverdagsemner på engelsk 

UGE 12, 13, 14 & 15 

KURSUS, PRØVER & SAMTALER  

EMNE-DANSK 
 

Vi tager prøver og arbejder projektorienteret.    



   
     Rammeplan 

 NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvorfor kommer der et lyn 

ned i røverborgen i Ronja 

Røverdatter? 

 

Vi arbejder med vejret, årstiderne og klimazonerne - Barnet kan illustrere vejr og årstider  

- Barnet har viden om dagslængde, temperatur og nedbør 

- Barnet kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider 

BILLEDKUNST Vi arbejder med collageteknik og gnidetryk. - Barnet kan fremstille en collage med et tematisk udtryk 

IDRÆT Samarbejdsøvelser og lege: 

Vi skal udvikle vores egen lege og spil. Her tager vi udgangspunkt i 

spil-hjulet, således børnene får præsenteret teori inden for 

idrættens verden. Børnene skal eksperimentere med forskellige 

regler og rammer ift. hvad der skal indgå i en leg med henblik på at 

skabe glæde og glemme tid og sted.  

- Barnet har viden om, hvordan regler og rammer kan påvirke 
legens flow 

- Barnet kan udvikle og opfinde lege/spil 

ENGELSK HOLD 2 
- Hvorfor har Pippi en hest og 

en abe? 

Vi arbejder med ’Animals’ – og går både i dybden med 

bondegårdsdyr og dyr i Zoo.  

Derudover øver vi os i at lave- og sige sætninger hvor vi bruger ’To 

be’ i nutid og datid og ’To have’ i nutid. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger 

- Barnet kan deltage i sproglege 

- Barnet kan afkode hyppige engelsk ord med billedstøtte 

ENGELSK HOLD 3 
 

Vi præsenterer os selv med hele sætninger og lærer nye tillægsord 

som kan beskrive ting og personer. Vi arbejder med ental og flertal 

og repeterer grammatik. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger 

- Barnet kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete 

hverdagsemner på engelsk 
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UGE 16 

PÅSKEFERIE 

UGE 17 

SKOLENS FØDSELSDAGSUGE  

UGE 18, 19, 20 & 21 

SVENSK, NORSK & DANSK – JEG ER EN SKANDINAV! 

”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert” 
 Citat: Pippi Langstrømpe 

EMNE-DANSK 
 - Hvorfor er bogstaverne 

anderledes i Sverige? 

Pippi Långstrump, Langstrømpe eller Langstrømpe? -  Sverige, Norge og 

Danmark ligner hinanden meget, og særligt sproget er ens i de tre nordiske 

lande. Men de har også flere ting til fælles: Vi har et flag der ligner hinanden 

- de har forskellige farver, men har alle et kors. Men hvorfor ligner vi vores 

naboer? På hvilken måde ligner vi dem, og hvordan adskiller vi os fra dem? 

Vi vil bevare et nutidigt blik, hvor vi bl.a. også skal sammenligne Pippi på 

svensk med den danske udgave. Men vi skal ikke snydes for vores fælles 

historie med Kalmarunionen, Tordenskjold og Svenskekrigene.  

Overordnet skal vi i forløbet bl.a. prøve at høre-, oversætte-, snakke- og 

sammenligne svensk og norsk – for det har vi aldrig prøvet før, så det klarer 

vi helt sikkert!      

             

- Barnet ved, at norsk, svensk og dansk ligner hinanden 
meget, selvom det er forskellige sprog 

- Barnet ved, at man kan forstå en stor del af tekster på 
norsk og svensk, uden man selv taler sproget 

- Barnet kan udpege forskelle og ligheder mellem danske,  

svenske og norske ord 

- Barnet kan læse og sige nogle norske og svenske ord 

- Barnet kan lytte til svensk og norsk og forstå noget af 
det. 
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NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvilke dyr lever de 

forskellige steder? 

 

Hvor ligger Vimmerby, Bulderby og Näs? 
 Vi vil undersøge hvordan det var at bo der samt hvilke dyr og planter der 
levede der. 

- Barnet kan fortælle om dyre og planteliv andre steder på 
jorden 

- Barnet kan fortælle om landskabets udvikling gennem 
tiden 

BILLEDKUNST 
 

Vi arbejder med landart og hører om kunstneren Andy Goldsworthy - Barnet får kendskab og erfaring med kunstformen 
Landart både teoretisk og i praksis. 

IDRÆT Atletik: 

Børnene skal spurte, springe og kaste. Her skal børnene stifte bekendtskab 

med forskellige tekniker inden for den atletiske verden.  

- Barnet har bekendtskab med disciplinernes 
grundtekniker.  

ENGELSK HOLD 2 
- Hvorfor gør Pippi så mange 

anderledes ting? 

- Hvorfor er Pippi tingfinder? 

Vi arbejder med ’Myself and Spare time activities’. Vi arbejder med 

fritidsinteresser og sport, og øver os i at have korte samtaler med hinanden 

på engelsk.  

Derudover arbejder vi med ’To have’ i datid.  

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte 

sætninger 

- Barnet kan deltage i korte og enkle samtaler om 

konkrete hverdagsemner på engelsk 

ENGELSK HOLD 3 
- Hvorfor gør Pippi så mange 

anderledes ting? 

- Hvorfor er Pippi tingfinder? 

Vi arbejder med ’Myself and Spare time activities’. Vi arbejder med 

fritidsinteresser og sport, og øver os i at have korte samtaler med hinanden 

på engelsk. 

Vi arbejder derudover med navneord i bestemt og ubestemt form. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte 

sætninger 

- Barnet kan deltage i korte og enkle samtaler om 
konkrete hverdagsemner på engelsk 
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UGE 22 

FÆLLESLEJR 

UGE 23, 24, 25 & 26 

UDESKOLE & OPSAMLING  
”Hvis man tier stille for længe, så visner tungen” 

 Citat: Pippi Langstrømpe 

ALLE FAG 
 

 
 

I denne periode arbejder vi med udeskole. Arbejdsmåden giver plads til 
faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, 
oplevelser og socialt samvær. Udeskole handler om at aktivere alle 
skolefagene i en integreret undervisning. 

- Barnet forholder sig til sig selv i naturen  

- Barnet oplever undervisningen konkret og sanselig  

- Barnet medvirker til at sætte billeder på abstrakte 

begreber  

- Barnet lærer at uddybe og skabe en omverdens 

forståelse 

- Barnet er i en aktiv læringsproces 

IDRÆT Vi kører opsamling i disse uger. Her skal børnene igennem bl.a. kidsvolley 

turnering, udendørs fodboldturnering, udendørs håndbold og andre lege, 

som børnene har gennemgået igennem året.  

- Børnene oplever bevægelsesglæde 

- Barnet er en del af et idrætsfællesskab 


