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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 hver dag  

kl. 8.00 

 

 

 

Fredag: 

Fælles yngste 

samling med 

elevråd 

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. Det vil sige mad og drikke i køleskab, penalhus, 

bøger, mapper og skammel klar, og der er sagt farvel til forældre. Hvis man 

som forældre vælger at deltage i morgensamlingen, forventer vi, at man får 

sagt hurtigt farvel, så undervisningen kan fortsætte. 

Fredag morgen holder vi fælles yngste-morgensamling med 

elevrådsmorgensamling. Her reflekterer vi over de ting, vi har lært i ugens 

løb, blandt andet ved at gennemgå ugens udgave af Fri fredag.  

 

I elevrådsdelen hører vi nyt fra yngstes elevrådsrepræsentanter, der 

deltager i friskolebørnenes ugentlige elevrådsmøde. Her orienteres de 

øvrige yngstebørn om aktiviteter, nyheder mv., ligesom gode ideer kan gives 

videre til elevrådet. Elevrådet har en særlig rolle på vores skole og står 

blandt andet for morgensamlingen hver torsdag 

 

Vi har fokus på følgende færdighedsmål: 

 

- barnet kan veksle mellem at lytte og at ytre sig 

- barnet kan bruge talesprog i samtale og samarbejde 

- barnet kan sætte sig ind i afsenderen- eller modtagerens 

oplevelse af kommunikationen 

- barnet kan samtale om, hvad vi bruger sproget til  

- barnet kan iagttage, at sproget bruges forskelligt afhængigt af 

situationen 

Dansk hold 0 

 

Vi arbejder med afsæt i materialet ”Hop om bord i lyd og ord” som et fælles 

udgangspunkt, hvor legen danner fundament for det gode læseforløb. 

Materialet er udviklet på en sådan måde, at der arbejdes med bogstavernes 

form, navn, lyd og egenskab. Hver gang et nyt bogstav introduceres, får 

børnene tilhørende opgaver, der sættes i en gul mappe.  

Bogstavindlæringen understøttes af værkstedsaktiviteter, som tilgodeser 

forskellige måder at lære på. Værkstedsarbejdet indeholder både 

mundtlige, skriftlige og kropslige aktiviteter, stadig med legen som centralt 

omdrejningspunkt. Den gule mappe og bøgerne til Hop om Bord-materialet 

skal derfor medbringes HVER DAG. Når bogstaverne er sikkert indlært, vil 

der være en glidende overgang til den egentlige læseundervisning og 

børnestavning. 

 

Vi bestræber os på at give god tid til opgaverne i timerne. Men da det er 

væsentligt for børns bogstav- og læseindlæring, at forældre involverer sig i 

processen, vil et eventuelt hjemmearbejde noteres i ForældreIntra under 
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”Ugeplan og lektier” under dagbøger, og beskrivelser af nogle af 

værkstedsaktiviteterne vil kunne fremgå af Fri fredag. Brug derfor dette 

som et udgangspunkt for en snak med børnene om det, de har lavet i ugens 

løb. Arbejdet i arbejdsbøgerne skal være kontinuerligt og samstemmende 

med introduktionen af bogstaverne, så derfor er det vigtigt, at der ikke 

arbejdes foran. Børnene har en gul mappe med ekstraopgaver, som de må 

arbejde løs i, når de er færdige med fællesopgaverne. Denne mappe ligger i 

deres skuffe i yngste. 

 

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 

 

Der arbejdes endvidere med metoden opdagende skrivning, kaldet 

børnestavning, hvor børnene i deres skriveproces arbejder med 

sammenhængen mellem lyd og bogstav. Samtidig skal disse skriveprocesser 

ses som en øvelse i at koble oplevelser, refleksion og skriftlighed. Med 

børnestavning kan man skrive alt, og intet er forkert. I begyndelsen, hvor 

bogstaverne, for nogle af børnene, stadig er ukendte, er krusedulle-skrift 

tilladt. Efterhånden som børnene bliver bevidste om bogstavernes lydlige 

placering i ordene, tilføjes de på en sådan måde, at der hele tiden er 

progressiv udvikling i børnestavningen. Under børnenes sætninger tilføjes 

ofte voksenskrift som en bevidstgørelse af, hvordan ord skrives i den 

konventionelle stavning. 

 

Skriftsprogsudviklingen kan inddeles i følgende 5 stadier, der arbejdes 

primært med de første 3 stadier i yngste gruppe: 

 

1. Den førkommunikative skrivning  

- krusedulleskrift, 

- bogstavskribling  

- logografisk skrivning 

2. Semifonetisk skrivning 

- begyndende sammenhæng mellem lyd og bogstav 

- eksperimenterende skrivning 

3. Fonetisk skrivning 

- Udenforstående kan læse teksten 

- ord staves lydret 

- begyndende bevidsthed om mellemrum 
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4. Overgangsskrivning 

- hver stavelse har en vokal 

- bevidsthed om regeldannelse for ikke lydrette ord og stumme 

bogstaver 

- staveregler overgeneraliseres – f.eks. for mange stumme 

bogstaver og dobbeltkonsonanter 

- flere hyppige, ikke lydrette små ord staves korrekt. 

5. Konventionel stavning 

 

Følgende færdighedsmål er i fokus: 

 

- barnet kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift 

- barnet kan samtale om budskabet i en produktion 

- barnet kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge 

Dansk hold 1 ”Den første læsning” bruges som fælles læsestof. Den tilhørende 

arbejdsbog understøtter læsetræningen og er begyndende skriftsprog-

undervisning. Vi arbejder med fokusord. Det er dels de 120 mest anvendte 

ord og dels nogle udvalgte ord fra dagens tekst. Fokusordene dukker op igen 

i tavlebogen, hvor vi sammen læser dagens tekst. 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.  Vi arbejder med makkerlæsning, 

hvor børnene læser dagens tekst for hinanden. Forskellige værksteds-

aktiviteter inddrages for at tilgodese andre måder at angribe og tilegne sig 

læsefærdigheder på. Samlet set, er målet med “Den første læsning”, at 

styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder og give barnet mulighed 

for at erfare, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. Som 

udgangspunkt følges vi ad i både læsebog og arbejdsbog, da vi gerne vil sikre 

os den fornødne gennemgang af stoffet, og at børnene er særligt 

opmærksomme på netop dét, vi i det givne stof har særligt fokus på. 

Børnenes skriftsproglige udvikling udvikler sig stille og roligt fra 

børnestavning og mod den konventionelle stavning. Børnene arbejder bl.a. 

skriftsprogligt i opgavebogen og i deres hæfte. Efterhånden som børnene 

bliver bevidste om bogstavernes lydlige placering i ordene, tilføjes de på en 

sådan måde, at der hele tiden er progressiv udvikling i børnestavningen. 

Først på året rettes der meget lidt i deres stavning, for med børnestavning 

kan man skrive alt og intet er forkert. Som året skrider frem, henledes 

deres opmærksomhed mere og mere på bogstavernes lyde. Der vil dog ikke 

blive rettet så meget i hæftet, da dette bruges mest til den kreative 

fortællelyst. 

Børnene får, udover læsebogen, individuelle læsebøger på skolen til 

læsetræning. Bøgerne skal være af en sværhedsgrad, som eleven magter (på 

niveau). Vi bestræber os på, at alle får gode læseoplevelser og oplever 

succes uanset læseniveau.  
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I løbet af skoleåret bliver børnene lixtestet. Barnets lix-tal kan give en 

fornemmelse for, hvilken sværhedsgrad de individuelle bøger skal have. En 

anden måde at pejle sig ind på dette niveau på, er ved at følge de 5 læsetips:  

1. Find en tilfældig side i bogen (En bog, du aldrig har læst før) 

2. Læs ordene på siden 

3. Tæl de ord du ikke kan læse 

4. Tjek så, om bogen passer 

1 ord = Bogen passer perfekt. 2 ord = Det kan du godt. 3 ord = Du kan få 

brug for hjælp. 4 ord = Svær at læse. 5 ord = Prøv en anden bog. 

 

Hvis bogen passer, skal læsningen gerne opleves lidt let og ikke hakkende. 

 

På baggrund af vores tilbagemeldinger eller jeres egne erfaringer, kan I låne 

læsebøger på biblioteket, der støtter op om læseudviklingen. Det er vigtigt 

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

 

Vi har særligt fokus på følgende 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 sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- barnet kan sætte tekstens tema i relation til andres liv 

 

Hjemmearbejdet kan følges dels på læsekortet (læsning) og dels i 

ForældreIntra under ”Dagbøger og Yngstes lektier”. 

Der er altid supplerende opgaver at hente.  

Bevægelses-

matematik  

Tænk at man kan lege samtidig med, at man lærer tal og matematiske 

begreber… Måske tænker børnene slet ikke over, at de lærer noget, for vi 

skal i hvert tilfælde ikke sidde stille. Der er heller ingen lektier til timerne, 

men måske kommer man til at tænke over nogle ting efterfølgende? 

Matematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge hold tager i efteråret 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 Formatsystemet, 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 børnene vil ofte i små 

hold skulle løse opgaver i matematikværkssteder.  
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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. Der vil også i matematik være fokus på børnenes finmotoriske udvikling. 

 

På hold 0 introduceres ugeopgaver som hjemmearbejde efter gruppelejren. 

Disse indeholder træning i de opgavetyper og regnearter, som børnene har 

været igennem. Fra årets start får børnene en blå mappe til ekstraopgaver. 

Den blå mappe kommer fremadrettet til at ligge i barnets skuffe inde i 

yngste. Derudover får de en rød mappe, som kommer til at indeholde 

ugeopgaver. 

 

På hold 1 vil lektierne, udover færdiggørelse af opgaverne i Formatbogen, 

bestå af en variation mellem små skriftlige ugeopgaver i den røde mappe og 

digitale opgaver på https://www.matematikfessor.dk. Dette hjemmearbejde 

sættes i gang efter gruppelejren. Der vil altid være mulighed for 

supplerende opgaver i timerne. Til dette har eleverne i slutningen af 0. 

klasse fået udleveret en Kolorit-bog, som skal ligge i deres kassetter i 

Yngste. 

 

Hjemmearbejdet for begge hold noteres i ForældreIntra under ”Ugeplan og 

lektier”. Vi bestræber os på at give god tid til opgaverne.  

 

På hold 0 fokuseres på følgende færdighedsmål: 

 

- barnet kan læse og ordne etcifrede naturlige tal 

- barnet kan skrive tallene 

- barnet kan sætte tallene i rækkefølge 

- 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 

- barnet kender 10´ere og 1´ere 

- barnet kan sortere efter antal og størrelse 

 

På hold 1 vil fokus være på følgende færdighedsmål: 

 

- 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 

https://www.matematikfessor.dk/
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- 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 

 

Vi har fokus på følgende færdighedsmål: 

 

- barnet kan forstå korte, faste fraser 

- 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/pædagogik  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sig i at mærke sig selv. 

 

Endvidere vil have fokus på de sange der bliver sunget til morgensamling, så 

børnene har kendskab til de sange der bliver sunget i fællesskab. 

 

Der vil være fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse 



 
 
 
 
 
 

   
 

Rammeplan for yngste 

efteråret 2019 

 
 
 
 
 
 
 

- barnet kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter 

- barnet kan lytte til og udtrykke sig om musik 

- barnet kan synge med på nye og ældre sange  

- barnet kan deltage i sanglege og bevægelseslege 

- barnet kan deltage i enkelt sammenspil 

Samvær og 

nærvær 

I samvær og nærvær handler det om at styrke trivslen i yngste. Vi deler 

børnene ind i mindre hold. På den måde er der ekstra tid til den enkelte og 

plads til at styrke de gode relationer. Vi leger en masse lege, som børnene 

kan tage med og evt. bruge i pauserne og Fritten. Det kan også være, at 

børnene er delt på to lidt større hold, mens der samtidig er børnesamtaler 

mellem barn og kontaktvoksen.  

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. 

Der, hvor det er muligt, vil natur og teknologi tage udgangspunkt i vores 

overordnede emne og i børnenes undringer. 

 

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

 

- barnet har viden om dyr og planter  

- barnet kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen           

- barnet kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr 

- barnet kan fortælle om egne resultater og erfaringer 

- barnet kan tegne skitser af forsøg 

- barnet kan forklare resultater af egne forsøg/undersøgelser. 

- barnet kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen. 

- barnet kan fortælle om kropsdelene på en model af menneskekroppen 

- barnet kan illustrere vejr og årstider. 

- barnet kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider. 

Billedkunst Billedkunst vil være en vekselvirkning mellem billedfremstilling, billedanalyse 

og billedkommunikation. Der arbejdes med billedsproget som en særlig 

sproglig udtryksform. Der vil indgå samtale om og analyse af såvel egne som 

andres billeder. 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. 

 

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

 

- barnet kan tegne ud fra ideer og oplevelser 

- barnet kan male ud fra ideer og oplevelser 

- barnet kan fremstille rumlige konstruktioner 

Idræt I idræt i yngste prioriterer vi, at der er god tid til aktiviteter og øvelser, og 

at børnene får bevæget sig. Rutinerne i idræt er derfor således, at børnene 
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har skiftetøj med, og vi skifter inden og efter idræt, men bad er dog 

fravalgt, pga. tiden.  

Denne tid ønsker vi at bruge på flere aktiviteter. Fra MG1 og opefter går 

børnene i bad efter idræt. 

Vi bruger tid på at lære en essentiel værdi i idræt – bevægelsesglæde. Det 

gør vi igennem dans, boldspil, ”gamle” lege og redskabsaktiviteter. 

Herigennem skal børnene opnå et kendskab til idrættens mangfoldighed.  

Et vigtigt element for os er, at børnene oplever glæden ved at være fysisk 

aktive i samspil med andre. Vi har derfor fokus på sociale kompetencer og 

vigtigheden af, at børnene kan indgå i et fællesskab, hvor der er plads til 

alle.  

Følgende færdighedsmål er i fokus: 

- 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. 

Indtil efterårsferien er børnene ude i idræt. Husk derfor passende tøj 

og fodtøj til at lave idræt ude. Efter efterårsferien har vi idræt i 

hallen. Her er det en god idé at have indesko med, da hallens gulv er 

temmelig koldt. 

En detaljeret ugeplan med holdopdeling og aktiviteter kan ses sidst i 

rammeplanen. 

Beskrivelse uge for uge: 

Uge 33-35 – ”Piet Hein” (Introuger) 
”Hvorfor hedder han Piet Hein?” 

”Hvorfor hedder han Lars Løvetand” 

”Hvorfor bruger han en mælkebøtte og ikke en helikopter”? 

”Hvordan bliver mælkebøtter lavet” 

”Hvorfor har mælkebøttefrøene sådan nogle streger foroven?” 

”Hvorfor kan mælkebøttefrø flyve?” 

”Hvorfor hedder den både en mælkebøtte og en løvetand?” 

”Hvor kommer frø fra?” 

”Hvorfor kan fluer godt lide lort?” 

”Hvorfor kan en flue flyve?” 

”Hvorfor er der store fluer og små fluer?” 
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Vi breder emnet ud for børnene og vækker nysgerrigheden til live. Emnet Piet Hein handler om 

kunst, digtning, matematik, filosofi, natur, geografi og meget mere. Børnene undrer sig og stiller 

nogle af de spørgsmål, som danner baggrund for delemnerne i denne rammeplan.   

Vi har særligt fokus på at skabe relationer både blandt børnene indbyrdes og mellem børn og voksne. 

Vi introducerer børnene for skoledagens faste holdepunkter – bl.a. samling, gruppetid og 

spisepauser. Vi bruger tid på, at alle får lært og forstår, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi opbygger en 

struktur, så børnene ved, hvad de kan forvente, og hvad der forventes af dem.  

Billedkunst Med udgangspunkt i grukket ”Godt ord” om Lars Løvetand tegner børnene ”skygge-

bøhmænd”. Bøhmænd opstår i Lars Løvetands fantasi, når han skal sove. Vi 

transformerer legetøjets skygger til bøhmænd. 

Vi tegner selvportrætter med store solbriller og fortæller om vores 

sommerferieminder.  

Hvert barn laver en togvogn i karton, der bliver til Yngstes fødselsdagstog. 

Figurerne laves af 5 geometriske grundformer.  

Natur og 

teknologi   

Piet Hein var glad for naturen og har ved flere lejligheder beskrevet ting eller 

fænomener herfra. I opstarten har børnene hørt om Lars Løvetand og om et Gruk 

om en flue. Derfor kigger vi nærmere på netop mælkebøtter og fluer. 

Bevægelses-

matematik 

Børnene lærer hinanden at kende på de tre små hold og spræller til matematik 

både ude og inde. 

Engelsk Vi starter stille og roligt ud med at præsentere os selv. Heldigvis kan Muzzy 

hjælpe os på vej. Vi øver også farverne på begge hold og kropsdelene på hold 1. 

Uge 36, 37, 38 

“Familien” 
”Hvorfor siger han: Nu er mørket tændt?” 

”Hvorfor holder Lars Løvetand op med at være bange om natten?” 

”Hvorfor var moderen øjenlæge?” 

”Hvordan kan man se farver?” 

”Hvorfor er der lys i øjet?” 

”Hvorfor ville han hjælpe sin mor med at være øjenlæge, og hvorfor tog de øjet ud?” 

”Hvordan blev han klog, når han ikke hørte efter i timerne i skolen?” 

                                                ”Hvorfor var han gift med 4 koner?” 

”Hvorfor fik han så mange børn?” 

”Hvorfor går tiden så hurtigt, når vi er på legepladsen?” 

”Hvorfor sov han kun tre timer om natten?” 

”Hvorfor skulle vi høre om Sinuslampen?” 

 

Uge 37: Onsdag d. 11. september – Forældremøde kl. 19.00 – 21.00 

Torsdag den 19. september og fredag, den 20. september – gruppelejr 

for Yngste 

Beskrivelse Piet Hein var god til at finde kærligheden og stifte familie. Han var dog ikke god til 

at holde på kærligheden eller pleje sin familie. Som barn blev han nærmest 

behandlet som en voksen og hjalp bl.a. som fireårig sin mor ved øjenoperationer.  

Billedkunst Hvem er jeg? Hvem bor jeg med? Hvor bor jeg? Børnene laver fotocollager om 

deres familie. 
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Natur og 

teknologi   

Hvordan er øjet bygget op, og passer det, at man kan tage det ud? Hvordan virker 

et øje? Hvordan kan vi fx se farver? En af Piet Heins lamper hedder Sinus. Det er 

også navnet på hjertets rytme, men hvordan er hjertet bygget op, og hvad bruger vi 

det til? Piet Hein sov kun tre timer hver nat, men er det overhovedet sundt? Hvor 

lang tid skal vi sove, for at det er lige tilpas? 

Bevægelses-

matematik 

Vi laver en masse skøre matematikaktiviteter, men i disse uger, tager vi tid på dem. 

Vi finder ud af, hvad man kan nå på nogle sekunder, et minut, et kvarter… 

Engelsk Vi arbejder med ”My Family”. Vi læser en bog om venskab (”A good Friend”) og en 

bog om monstre (Mind your Monsters”). Hvordan kan man udtrykke ”Feelings” på 

engelsk? 

UGE 39,40,41  

”Verdensborger” 
“Hvordan så Piet Heins hus ud?” 

”Hvorfor hedder Sverige Sverige?” 

”Må jeg vise hvor jeg har været på Danmarkskortet?” 

”Hvorfor arbejdede han allerede som fireårig?” 

”Hvorfor havde han en dårlig barndom?” 

”Hvorfor rejste han til Argentina med sin ene kone?” 

”Hvorfor er der nogle, der er vågne, når vi sover i Danmark?”  

 

 

Uge 41: fredag d. 11. oktober motionsdag- husk tøj og sko, man kan røre sig i udenfor. 

Uge 42: Efterårsferie 

Beskrivelse Piet Hein rejste meget rundt, og han boede flere steder i Verden. Han flyttede til 

Argentina med kone nr. 2. Han boede også en tid i England, hvor han kørte midt på 

vejen, så der ikke skulle være forvirring om højre- og venstrekørsel, og endelig 

havde han stærk tilknytning til Norge. En af hans sønner hedder Jotun Hein efter 

Jotunheim.  

Billedkunst 

 

I Argentina levede kunstneren Raquel Forner (1902-

88). Hun var jævnaldrende med Piet Hein.   

Hvordan malede hun? Vi samtaler om stemninger, 

motiv og farvernes betydning i billederne, og så skal vi 

naturligvis også male vores egne abstrakte malerier 

med våde farver og bruge vores viden om farvelære. 

Natur og 

teknologi   

Hvor rejste Piet Hein hen? Vi kigger på kort og globus. Hvordan ser der ud i de 

forskellige lande? Har de nogle spændende dyr, bjergkæder eller andet, som vi er 

nødt til lige at få kigget på? Hvordan har børn det i de forskellige lande? Er der 

børnearbejde? Fattigdom eller andet? 

Bevægelses-

matematik 

Hvor langt er der egentlig til Argentina? Vi arbejder med længder. Hvor langt er 

100 meter? Kan vi løbe dem og finde ud af det? Og hvor mange gange skal vi gå 

rundt om den blå bane, for at have gået en kilometer? Hvor lang er min vens næse, 

og hvor bredt er hendes smil? Hvad er højre og venstre? 

Engelsk Vi lærer en masse engelske rejseord, øver os i at spørge om vej og bestille noget 

mad. Vi kigger på, hvad man skal huske at pakke og vi læser ”Hermans Holiday” og 

arbejder desuden med ”My home” 
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Uge 43, 44, 45, 46: 

”Planeter og stjerner” 
“Hvad er den røde plet på Jupiter?” 

”Hvorfor ligger Saturn nærmest ned, og hvorfor kan man ikke være på den?” 

”Hvorfor har Saturn ringe? Er det en fejl?” 

”Er der andre planeter?” 

”Hvordan er Karlsvognen blevet lavet?” 

”Hvor kommer stjernernes lys fra?” 

”Er stjerner og planeter det samme?” 

”Hvorfor kunne han ikke kigge på Karlsvognen i Argentina?” 

”Hvorfor hedder Mars Mars, og hvorfor ligner den Jorden lidt?” 

”Hvordan kan planeterne dreje rundt, og hvorfor falder de ikke ned?” 

”Hvorfor kan vi trække vejret på Jorden men ikke på andre planeter?” 

”Er solen lavet af ild?” 

”Hvorfor er der lyst om morgenen og mørkt om natten?” 

”Hvordan kommer stjerneskud ned fra himlen?” 

”Hvordan kan et solur vise, hvad klokken er?” 

                                 ”Hvorfor ser det ud som om, solen bevæger sig?” 

                                         ”Hvorfor skinner månen?” 

 

Uge 45 lørdag d. 9. november – Arbejdsdag i yngste 

Uge 46: torsdag d. 14. november – Bedsteforældredag  
 

Beskrivelse Piet Hein var meget optaget af solsystemets planeter og stjerner. Han savnede 

Karlsvognen så meget, da han boede i Argentina, at han blev nødt til at lave en 

lysestage, der lignede stjernebilledet. 

Billedkunst Solsystemets planeter laves i papmache og skal pynte på skolen. Så hvor mange 

planeter skal vi egentlig lave? Og hvordan føles kold tapetklister på hænderne?  

Natur og 

teknologi   

Vi ”rejser” ud i rummet og lærer en masse om planeterne. Vi lærer også om 

stjernerne. Hvordan hænger det hele så sammen med årets gang og med nat og dag? 

Vi ”måler” vejret og laver statistik. 

Bevægelses-

matematik 

Her skal vi lære om hele klokkeslæt og soluret, og om planeternes afstand til 

hinanden. Hvordan bevæger planeterne sig i forhold til solen, og kan vi kopiere det? 

Engelsk Vi øver os på Weather Words og Clothes. Vi læser:” The Ant and The Grasshopper”. 

Hedder planeterne egentlig det samme på engelsk, og kan vi lære en god engelsk 

sang om det? Vi tager også på flyvefærd med heksen i bogen: ”Room on the Broom”. 

Uge 47: Friskolemarked 
Lørdag den 23. november er obligatorisk skoledag. 

Skemaet brydes op, og hele skolen arbejder på tværs i ugens løb. Lørdag åbnes Piet Heins verden. 

Uge 48 og 49  

“Opfindelser” 
”Hvorfor fandt han på at lave en SOMA-kube?” 

”Hvorfor er der 7 klodser, og hvordan kan man bygge en terning af dem?” 

”Hvorfor hedder det en terning og ikke en firkant?” 
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”Hvorfor hedder det en centicube?” 

”Hvordan fandt han på de særlige bordben?” 

”Hvordan er Superægget lavet og hvad er det lavet af?” 

”Hvordan lavede han opfindelser?” 

”Hvordan lavede han kunst?” 

”Hvorfor lavede han kunst af det, som ellers skulle smides ud?” 

”Hvordan kunne det være, at spillene blev bygget af træ?” 

”Hvorfor hedder skulpturen ”kysset”?”  

”Hvem fandt på navne til skulpturerne? 

”Hvorfor ser helikopteren af træ så underlig ud? (Leonardo da Vincis) 

”Hvorfor var han så kreativ?” 

”Hvorfor kunne han lide at lege?” 

 
Uge 48: fredag, den 29. november – Juleklippedag 

Beskrivelse Piet Hein opfandt mange ting og var desuden fascineret af andres opfindelser. Bl.a. 

var han fan af helikopteren. I sine opfindelser, sin kunst og i sine spil, har han valgt 

at bruge forskellige materialer lige fra, træ, metal, glas og porcelæn. Hvilken 

betydning har disse materialer for det færdige produkt? 

Billedkunst Vi laver skralde-skulpturer og giver skulpturerne titler. Hvordan får vi monteret 

vores skrald? Er der noget skrald, der egner sig bedre til skraldeskulpturer end 

andet? Hvad er en god titel på et kunstværk? 

Natur og 

teknologi   

Hvordan virker en helikopter? Piet Hein opfandt den ikke, men hvem har mon så? 

Leonardo da Vinci tegnede en slags helikopter. Hvilke materialer blev den bygget af, 

og fungerede de for Leonardo? Hvad betyder materialer i det hele taget for 

holdbarhed, styrke, vægt mm?  

Bevægelses-

matematik 

Vi udforsker matematiske mønstre og producerer bevægelsesspil. Terningerne skal i 

brug, for hvad er forskellen på en terning og en firkant, og hvordan har centicubes 

fået deres navn?  

Engelsk Vi leger forskellige engelske lege, spiller Puzzels og øver os i Opposite Words. 

             Uge 50 og 51 

              ”Juleuger” 
Uge 51: fredag, den 20. december sidste skoledag  

 

Beskrivelse  Vi lader julehyggen brede sig ind i timerne.  

Billedkunst Vi laver julepynt og julekort 
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De forenklede fælles mål for undervisningen kan ses på følgende link: https://emu.dk/grundskole 

 

Idræt YG – 2019-20 

Uge Lina Heidi Lars 

Emne Bevægelseslege (fangeleg, ”tons og tummel”, ”gamle” lege) 

35 Hold 1  Hold 2 Hold 3  

36 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

37 Hold 2  Hold 3 Hold 1 

38 Hold 1   Hold 2 Hold 3 

39 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

40 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

41 Fælles (Evt. løb – øve motionsdag)  

42 Efterårsferie  

Emne Kropsbasisforløb (redskabsgymnastik) 

43 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

44 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

45 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

46 Fælles bane 

47 Friskolemarked 

Emne Boldbasis 

48 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

49 Hold 2  Hold 3 Hold 1 

Natur og 

teknologi   

Sne, is, damp og vand – vi kigger på vands tilstandsformer 

Bevægelses-

matematik 

Vi skal på Nisse-postløb. Mon det ender med røde næser lige som Rudolf? 

Engelsk Vi øver Christmas Words og synger engelske julesange. Måske er der en sød sang om 

The Snowman, som vi er nødt til at lære at kende. Hvordan holder de egentlig jul i 

England? 

Vi ønsker jer alle en rigtig god juleferie. 

 

https://emu.dk/grundskole
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50 Turnering 

51 Sidste skoledag 

1 Juleferie  

Emne MBU: Musik, bevægelse og udtryk 

2 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

3 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

4 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

5 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

6 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

7 Vinterferie 

8 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

9 Fastelavn 

Emne Indendørs fodbold og håndbold  

10 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

11 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

12 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

13 Fælles – håndboldturnering  

14 Fælles – fodboldturnering  

15 Påskeferie 

16 Skolens fødselsdag 

17  Fælles opstart til det nye emne 

Emne ”Året der gik” (repetition: boldbasis, dans og ”gamle lege”) 

17 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

18 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

19 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

20 Fælles Fælles Fælles 

21 Fælleslejr 
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Emne Atletik   

22 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

23 Hold 3 Hold 1 Hold 2 

24 Hold 2 Hold 3 Hold 1 

25 Fælles afslutning – Mini OL  

 


