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Se ny forenklede mål her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk 
Faste rutiner 

• I Æ2 arbejder vi på hold 8 og hold 9 med de samme temaer. Nogle gange sammen andre gange hver for sig. 

• Ét modul om ugen bruges på skriftligheden og danskfaglige begreber: grammatik, retstavning, tegnsætning samt genredefinition, 
personkarakteristik, tekstkomposition m.m.  

• Der er læsebånd hver dag, men derudover forventes det, at der læses 20 minutter derhjemme hver dag. 

• Der bliver 4 større skriftlige afleveringer i løbet af dette halvår.  

Uge Overordnet Æ2 
temaer 

Temaer Beskrivelse Tekster Bøger, 
afleveringer 

m.m. 

33 
 

Verdensdanskeren Piet Hein Piet Hein har bevæget sig meget rundt – både i 
genrer og i verden. Han var digter, opfinder, 
designer, revyforfatter, spilproducent og 
filmmanuskriptforfatter. 
Vi lærer Piet Hein at kende, læser hans gruk og 
hører om hans liv på godt og ondt.  

Store Danskere – 
Piet Hein 
(dokumentar)  
 

 

34 Edinburgh Vi forbereder i denne uge vores tur til Edinburgh.   

35  Edinburgh    

36 
37 

Efterkrigshumør Efterkrigstiden Piet Hein var samtidsbevidst – han ville gerne 
verden noget og blandede sig i den. Det gjorde sig 
også gældende under 2. verdenskrig og tiden 
derefter. Vi kigger på efterkrigstidens litteratur, og 
hvordan denne nye verdensorden kom til udtryk på 
skrift.  

Drengene fra 
Sankt Petri (film)  
Appelsiner af 
Tove Ditlevsen,  
Svar mig blæst af 
Erik Knudsen, 
Væredigtet, 
Sjette maj m.fl. 

 

38 
39 

Lyrik Under krigen skrev Piet Hein sit første gruk, og han 
kommenterede på tingenes tilstand gennem figuren 
Kumbell. De udtrykker ofte et stort perspektiv på 
livet på en simpel og letforståelig måde. I dette 
forløb dykker vi mere ned i hans gruk og 
sammenligner med anden lyrik – både fra den tid og 
i dag.  

Skæbne af 
Morten Nielsen, 
Tyske Soldater af 
Tove Ditlevsen 
og Tyske Soldater 
af Per Vers m.fl. 

D. 19/9 
Biografen kl. 
9.00 ”Old Boys” 

40  Projektuge    

41 …fortsat  Lyrik    

42  Efterårsferie    

43 
44 

 

Jeg er sgu min 
egen! 

Jeg er sgu min 
egen! 

Lille kat! Lille kat! Lille kat på vejen! Hvis er du? Hvis 
er du? – Jeg er sgu min egen! (Piet Hein) Med 
udgangspunkt i dette gruk som tema, fordyber vi os 
i avisens genrer med fokus på opinionsgenren.  

  

45 Romanarbejde Min fucking familie 
Dig og mig ved daggry 

  

46  Praktikuge    

47  Friskolemarked    

48 
49 

Livet betragtet 
som spil  

To sider af 
samme sag 

Piet Hein var kendt for at forene modsætninger – 
det runde og firkantede, de kolde og varme, sukket 
og grinet. Inspireret af dette, ser vi i dette forløb på, 
hvordan det samme kan betragtes fra to sider i 
form af intertekstualitet.  

Den grimme 
ælling af H.C. 
Andersen, Den 
grumme ælling af 
Rune T. Kidde, 
m.fl. 

 

50  Skriftlighed    

51  Terminsprøver FSA Skriftlig dansk. Tilbagemelding efter juleferien.   

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk


 

 

 

ENGELSK Æ2 

Tjek nye forenklede Fælles mål her: https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk 
 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. 

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. Nogle gange arbejder vi også på tværs af holdene. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, 
grammatik, lege og spil. 

 
 
 
 
 

Uge Temaer Beskrivelse 
  

Afleveringer 
m.m. 

33 Piet Hein   

34 Exploring 
Scotland 

Både i dansk og engelsk arbejder vi med vores kommende tur til 
Skotland og Edinburgh. Vi læser om landet, deres historie, sprog, 
kultur m.m. 
Tekster: A School Visit to Scotland, Introduction to Scotland, William 
Wallace, A Timeline, Referendum, Brexit, The Scottish Parliament: 
http://www.parliament.scot/  
Film: Angels’ Share, The History of the Scots Language 
Musik: The Flower of Scotland  

 

35 Edinburgh   

36 Exploring 
Scotland 

Fortsat!  

37 
38 
39 

Education Hvorfor er uddannelse så vigtig i dag? Hvad er vores drømme og 
håb til fremtiden? Vi dykker ned i det engelske og amerikanske 
uddannelsessystem og sammenligner det med det danske. Hvad er 
godt, og hvad kan gøres bedre? 
Tekster: Teaching English in the Folkeskole, Cultural Differences in 
Education, American and British School System, Make Lemonade 
etc. 
Film: Old Boys, Trailer for “Sierra Burgess is a Looser” 

D. 19/9 
Biografen kl. 9.00 
”Old Boys”. 
Der bliver en 
større aflevering 
i uge 39. 

40 Projektuge   

41 Education Fortsat!  

42 Efterårsferie   

43 
44 
45 

Inventions Ud over at være digter, forfatter og matematiker var Piet Hein også 
opfinder.  Vi kigger på nogle af de opfindelser, der har sat sine spor 
i dag, og som vi har svært ved at se os foruden - fx telefonen, eller 
opfindelser vi måske gerne havde set os foruden - fx atombomben. 
Tekster: Alexander Graham Bell, The Telephone, The Fizzy Drink, 
The Atomic Bomb, The Radio, Football etc. 

 

46 Praktikuge   

47 Friskolemarked   

48 
49 

Fortsat!  Der bliver en 
større aflevering 
i uge 48. 

50 Skriftlighed   

51 Terminsprøver FSA Skriftlig engelsk. Tilbagemelding efter juleferien.  

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk
http://www.parliament.scot/


Uge: Overordnet temaer Temaer Beskrivelse
33
34 Skotlands kultur Vi bruger opstarten af skoleåret på at sammenligne Skotland og Danmarks kultur. Hvad 

kendetegner de forskellige nationaliteter?
35

36‐39 Efterkrigshumør Magt i verden. Et spørgsmål om politik eller ideologi? Hver eneste dag bliver der udøvet magt over dig. Det kan være virksomheder, som 
ønsker at sælge dig deres varer, venner eller familie, som synes du skal gøre noget 
bestemt, eller politikere, som har lavet love, du bliver nødt til at følge. I Danmark har vi 
også en stærk stat, som bestemmer og håndhæver mange love og normer i samfundet. 
I forløbet skal vi arbejde med magtudøvelse i det politiske system, men også kigge på 
"kold krig" iblandt stormagter som USA og det gamle Sovjetunionen.

40
41
42

43‐45 Jeg er sgu min egen! Identitet Gennem vores opvækst bliver vi påvirket af samfundet, familien og institutionerne. 
Men hvordan er du blevet den dú er, og hvordan lære vi samfundets normer at kende? 
Hvilken rolle spiller familien for dig, og har social arv noget at sige? Identiteten 
fortæller os noget om, hvem man er, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Medier og 
reality er trendsætter, men hvilke værdier er vigtige for dig?

 I historie vil vi i samarbejde med Rigsarkivet følge www.aargang0.dk og arbejde med 
social arv og identitet og årene omkring industrialiseringen vil vi arbejde med 
kildekritiske begreber, og undersøge kilders troværdighed.

46
47

48‐50 Livet betragtet som spil  Museumsudstilling år 2200 Hvis du skulle udvælge nutidige artefakter, der om cirka 200 år blev til en 
museumsudstilling ‐ hvad skulle det så være? I dette forløb, skal vi prøve og 
iscenesætte nutidige artefakter, altså ting/begivenheder der fortæller noget vigtigt om 
vores tid. Vi skal arbejde med at forklare sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, 
nutidsforståelser og fremtidsforventninger. Vi vil arbejde med dansk kulturarv og 
hvorfor en fælles forståelse er vigtig, Her vil vi tage afsæt 
https://www.danskkulturarv.dk/

51
52‐1

Historie/samfundsfag

Praktikuge

Juleferie

Friskolemarked

Terminsprøver

Udlandstur

Projektuge

Efterårsferie
…forløb forsat

Verdensdanskeren Introuge



Uge: Overordnet temaer Temaer Beskrivelse

35
36‐39 Efterkrigshumør Matematik i design Design handler om alle de ting, vi omgiver os med i dagliglivet. Alle har de det tilfælles, at designeren skal tænke 

funktion, farver og materialer ind i det færdige produkt. Det kalder vi designparametre. Det kan bl.a. dreje sig om form, 
konstruktion, teknologi, økonomi og æstetik. I dette forløb skal vi arbejde med geometri, funtioner, statistik og it. Vi 
skal avende matematik i praksis til at løse designmæssige problemstillinger ved cyklen, møbler, det gyldne snit og Piet 
Hein's Soma‐terning.

40

41
42

43‐45 Jeg er sgu min egen! Plangeometri Dette forløb er et kort kursus i trekanter og deres egenskaber. Vi bygger ovenpå æ1 med at kunne anvende Phytagoras 
læresætning til plangeometri. Vi arbejder dermed med det næstsidste område indenfor plangeometri. Vi skal 
undersøge og argumentere for enkle beviser og sammenhænge indenfor plangeometri.

46
47

48‐50 Livet betragtet som spil  Statistik Vi skal i dette forløb bruge statistik til at sammenligne data, og til at beskrive hvordan data udvikler sig. Vi skal desuden 
bruge data, som gør det muligt at forudsige en udvikling frem i tiden. I forløbet skal vi arbejde med forskellige 
diagrammer, der fx kan skabe overblik over et datasæt.

51
52‐1 Juleferie

Matematik

Projektuge

Verdensdanskeren

Udlandstur

Efterårsferie

Friskolemarked
Praktikuge

Terminsprøver

Færdighed‐ og problemregning trænes

Introuger33‐34



Uge: Overordnet temaer Temaer Beskrivelse
33
34 Turen går til.. Skotland! Kort er det vigtigste hjælpemiddel i geografi uanset om de er på papir eller elektronisk 

på en computerskærm. Det er en bearbejdet gengivelse af virkeligheden og dette skal vi 
lære at kunne gennemskue. Denne viden skal bruges til at kunne sammenligne 
forskellige landes geografi med befolkningssammensætning. 

35
36‐39 Efterkrigshumør "Magi og atomagi" Dette forløb handler om de vigtigste partikler i atomet, nemlig protoner, neutroner og 

elektroner. Dertil skal kigge på cellers opbygning og hvordan forskellige typer af stråling 
påvirker mennesker. Vi skal arbejde med stråling som forudsætning for liv, og med 
strålings skadelige egenskaber ift. gener og mutation.

40
41 Basale færdigheder i fagene I denne uge vil vi træne færdigheder i de tre fag: fysik/kemi, biologi, geografi. Dette 

gøres med henblik på de skriftlige prøver vi kan trække i naturfag. 
42

43‐45 Jeg er sgu min egen! Fællesfagligt forløb: Drikkevandsforsyning for fremtidige 
generationer

Her skal vi arbejde med både havets og landjordens vand, der hele tiden er i bevægelse. 
Det hele indgår i vandets kredsløb. Danmark skaffer vi det meste drikkevand fra 
undergrunden. Men i mange andre lande har man ikke længere rent grundvand, og 
derfor er drikkevand efterhånden et af klodens helt store problemer. Så kan vi forsyne 
verdens (stigende) befolkning med ordentligt vand om 100 år?

46
47

48‐50 Livet betragtet som spil 
51
52‐1

Naturfag

Verdensdanskeren Introuge

Udlandstur

Projektuge

Efterårsferie

Praktikuge
Friskolemarked

Terminsprøver
Juleferie

…forløb forsat



  

 

 

 

TYSK HOLD 8 
 

 
Se Forenklede Fælles Mål her: https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk 
 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie.  

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, 
grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Afleveringer 

33 Piet Hein Introduktionsuge til Piet Hein.   

34 Wer bin ich Modet til at bruge sproget tysk 
skal komme fra os selv, og hvad 
kan være bedre end at starte med 
at tale om os selv! Vi arbejder med 
det mundtlige og bliver trygge i at 
bruge sproget samtidig med at 
fokus på det skriftlige og på 
grammatikken øges. 

Tekster: Wie bist du? Wer sind 
diese Personen? Teste dich! 
Wovon träumst du? Hast du 
ein Vorbild? Usw. 

 

35 Edinburgh    

36 - 39 Fortsat! Fortsat!  Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering i uge 38. 

40 Projektuge    

41 Ordbogsopslag Vi arbejder med ordbogen som 
hjælpemiddel og bliver skarpere 
på brugen af denne. 

www.ordbogen.com 
 

 

42 Efterårsferie    

43 - 45 Typisch deutsch Hvad ved vi egentlig om Tyskland? 
Hvad er typisk tysk? Er Tyskland 
mere end Autobahn, Sauerkraut, 
Currywurst & Fußball? Vi bliver 
klogere på landet og dets kultur. 

Tekster: Typisch deutsch, 
Kultur, Essen und Trinken, Die 
Bundesländer usw. 
Musik: Deutschland (Die 
Prinzen) 

Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering i uge 45. 

46 Praktikuge    

47 Friskolemarked    

48 - 49 Multikulti Tyskland er et multikulturelt land 
med mange forskellige 
nationaliteter. Vi kigger nærmere 
på det multikulturelle samfund, 
Tyskland er i dag, - og ser på både 
det positive og på de problemer, 
det skaber. 

Tekster: Mein Leben in 
Kreuzberg, Multikulturelle 
Gesellschaft usw. 
Film: Kebab Connection, Der 
Schwarzfahrer 

 

50 Skriftlighed Med tanke på den forestående 
terminsprøve arbejder vi med 
skriftligheden og ordbogsopslag! 

  

51 Terminsprøver FSA Skriftlig. Tilbagemelding efter 
juleferien. 

  

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk
http://www.ordbogen.com/


  

 

 

 

TYSK HOLD 9 

Se Forenklede Fælles Mål her: https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. Fokus på repetition samt Forholdsordenes styrelser, Udvidet infinitiv, 
Ordstilling m.m. 

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytte øvelser, 
grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Bøger, afleveringer 
m.m. 

33 Piet Hein Introduktionsuge til Piet Hein.   

34 Ferien und 
Reisen 

Med tanke på vores forestående 
tur til Edinburgh kigger vi på det at 
rejse, - men i stedet for at kigge på 
Edinburgh, kigger vi på den tyske 
hovedstad Berlin og rejser med 
tyske unge rundt i verden. 

Tekster: Umfrage der Woche: 
Mein bester Urlaub, 
Reisefieber, Eine Sprachreise 
nach München, Skiführerin in 
den Alpen und viel mehr! 

 

35 Edinburgh    

36 - 39 Ferien und 
Reisen 

Fortsat!  Der bliver en større 
skriftlig aflevering i 
uge i uge 38. 

40 Projektuge    

41 Ordbogsopslag Vi arbejder med ordbogen som 
hjælpemiddel og bliver endnu 
skarpere på brugen af denne. 

www.ordbogen.com   

42 Efterårsferie    

43 -45 Jung sein At være ung i dag kan være svært. 
Vi kigger på de udfordringer unge i 
dag står overfor, - er det de 
samme udfordringer i Tyskland og 
Danmark? 
 

Tekster: Jugendliche in 
Deutschland, Das darf ich, 
Rechte und Pflichten, 
Konsequenzen, Jugend ist…, 
Keine Party ohne Alkohol und 
viel mehr! 
Film: About a girl 

Der bliver en større 
skriftlig aflevering i 
uge 45. 

46 Praktikuge    

47 Friskolemarked    

48 
49 

Soziale Medien For unge i dag fylder dét at ”være 
på” rigtig meget. Vi ser på tyske 
unges medieforbrug og 
sammenligner med danske unges 
brug af sociale medier m.m. 
 

Tekster: Cybermobbing, 
Mediengebrauch unter 
Jugendliche, Mobbing im 
Internet, #Selfiekultur, 
Durchgehend Online (Die 
Lochis), Artikel: 
https://m.morgenpost.de/berlin/arti
cle104866478/isharegossip-
Schueler-schlagen-17-Jaehrigen-

zusammen.html, www.bravo.de 
und viel mehr!  

 

50 Skriftlighed Med tanke på den forestående 
terminsprøve arbejder vi med 
skriftligheden og ordbogsopslag! 

  

51 Terminsprøver FSA Skriftlig tysk – lytte- og 
læseprøve. Sprog og sprogbrug 
samt skriftlig fremstilling. 
Tilbagemelding efter juleferien. 

  

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk
http://www.ordbogen.com/
https://m.morgenpost.de/berlin/article104866478/isharegossip-Schueler-schlagen-17-Jaehrigen-zusammen.html
https://m.morgenpost.de/berlin/article104866478/isharegossip-Schueler-schlagen-17-Jaehrigen-zusammen.html
https://m.morgenpost.de/berlin/article104866478/isharegossip-Schueler-schlagen-17-Jaehrigen-zusammen.html
https://m.morgenpost.de/berlin/article104866478/isharegossip-Schueler-schlagen-17-Jaehrigen-zusammen.html
http://www.bravo.de/


MATEMATIK
HOLD 9 - PIET HEIN

PRØVEN
Hver måned, vil eleverne blive præsenteret for
et eksempel på en mundtlig
eksamensopgave, dette at styrke forståelsen
for denne opgavetype. Eleverne vil her, opleve
at få mange forskellige samarbejdspartnere
sådan, at de har god mulighed for at vælge
den rigtige partner til prøven.

Der vil i undervisningen indgå diverse 
afleveringsopgaver. Disse vil primært være
ældre udgaver af FSA i problemløsning og
færdighedsregning. 

Vi vil arbejde indenfor flg. overordnede
emner: 

DAGLIGDAGEN
Alle matematiktimer, starter med 7 min.
matematik, som er matematikkens svar på
læsebånd. Her trænes færdighedsregning,
intensivt i 7 min.

Undervisningen vil være tilrettelagt sådan at
der bliver brugt flere forskellige
arbejdesmetoder således, at undervisningen
både bliver projektorienteret, problemløsende
og teoretisk.

Holdets ”matemtikbog” vil være en OneNote,
hvori alle opgaver, videoer, forklaringer, 
formler og noter vil være samlet.

Geometri

Statistik og sandsynlighed

Tal og algebra

Undervisningen er tilrettelagt efter Fælles Mål,
yderligere info om disse kan findes her.

 
. 

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Matematik.aspx?fullpub=1


MATEMATIK
HOLD 9 - PIET HEIN

GEOMETRI
Verdenen kan tegnes

TAL OG ALGEBRA
Reduktion, ligninger og parenteser

Matematik i design

Vi repeterer og bygger på sådan, at eleverne
bliver fortrolige med denne disciplin. 

HipHip alle mine tal
Vi arbejder med tal. Vi skal bl.a. fejre centicubens
fødselsdag. I den forbindelse kommer vi tal at
arbejde med talpar, primtal, mønstre og opstille
formler.

I dette forløb, vil der blive arbejdet med
konstruktioner, areal, rumfang og ikke mindst de
trigonomiske begreber, herunder Piet Heins
sinuslampe. Vi vil også se på superelipsen.
Der vil hovedsageligt blive arbejdet i
computerprogrammet Geogebra, samt med
lommeregnerens funktioner.

Vi arbejder med matematik i design. I løbet af
forløbet, vil eleverne komme til at arbejde med
boksplot som et statistisk diagram og også
kombinatorik.

STATISTIK OG
SANDSYNLIGHED



IDRÆT Æ2 
share
Uge 

JO AB Indholdsområde Beskrivelse Tema Teori 

34 Atletik Løb, Spring og Kast Vi arbejder med atletik og bevægelsesanalyse på 
atletikstadion. Vi løber en Cooper og kigger på 
konditionstal ud fra denne.  

 Bevægelsesanalyse - kompendium 

35 Edinburgh 

36   Hold 8: SKILLS. Kun hold 9 - færdiggør bevægelsesanalyse   

37 
38 

Alternative boldspil Boldbasis og Boldspil Alternative boldspil som Touch-Rugby, Ultimate og 
Softball. 

  

39 Streetidræt Kropsbasis  Bl.a. besøger vi Viborg Streetmekka, hvor vi prøver 
kræfter med parkour, streetbasket, streetfodbold m.m. Vi 
arbejder med balance, kropsspænding, bevægelighed, 
styrke m.m.  

Streetkultur Idrætskulturer fra clioonline.dk 
 

40 Projektuge 

41   Ingen idræt pga. lærerkursus.   

42 Efterårsferie 

43 Aikido Fysisk 
Træning 

Kropsbasis + Fysisk 
Træning 

Kropsbasis handler om at kende sin krop og kunne bruge 
den i idrætsaktiviteter, der kræver koncentration, 
kommunikation og samarbejde. Eleverne introduceres 
bl.a. til Aikido, kamplege og tillids- og samarbejdsøvelser. 
Derudover arbejder vi med cirkeltræning, hvor elementer 
af styrke, koordination, kondition m.m. inddrages. 

Idræt og 
kroppen 

Kropsbasishjulet fra ”Tjek på idræt” 
Kropsbasisdugen 
Store muskelgrupper – billede 
Bevægdignu – ppt 
Generel træningsteori fra DIF 

44 Aikido Fysisk 
Træning 

45 Redskabsaktiviteter Redskabsaktiviteter Motorikbaner, opgaveløsning m. redskaber m.m. Motoriktræet fra ”Tjek på idræt” 

46 Praktikuge 

47 Friskolemarked 

48 
49 

Spiludvikling Boldbasis og Boldspil Eleverne skal konstruere deres eget boldbasisspil med 
udgangspunkt i spilhjulet. De arbejder med målsætning, 
idéudvikling, afprøvning og justering. 

Idræt og 
fællesskab 

Spilhjulet fra ”Tjek på idræt” 

50 Dans  Dans og Udtryk Vi snakker Laban og hans bevægelseskvaliteter, - vi 
danser forskellige danse og er opmærksomme på, 
hvordan bevægelserne hænger sammen. Vi snakker om, 
hvad vores kropssyn gør for vores forståelse for idræt.  

Idræt og 
kropssyn 

Kropssyn fra clioonline.dk 
Labans bevægelseskvaliteter fra UC 
Syd 2009 
Dans en chance fra ”Tjek på idræt” 

Idræt Æ2 – Vi tager forbehold for spændende tilbud, der skulle dukke op☺ 
 
Se Forenklede Fælles Mål for idræt her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/praktiske-musiske-fag/idraet 

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/praktiske-musiske-fag/idraet


  

 

 

STUDIETID I Æ2 

 
• Tid til fordybelse 

• Tid til at reflektere 

• Tid til samtaler 

• Tid til lektier 

 

 

Uge Temaer Beskrivelse 

35 
36 

Teambuilding Vi tager til Edinburgh og bliver rystet sammen udenfor vante rammer.  

37 
38 
39 

Projektarbejde Eleverne introduceres for projektarbejdet. Vi får styr på indhold som: Hvad er 
perspektivering? Hvordan laver man en god diskussion? Vi støtter eleverne i 
gruppedannelsen og vejleder i forhold til egne emner. 
Fokusområder: problemformulering, diskussion, perspektivering, konklusion 

40 Projektuge  

41 Evaluering Evaluering af projektarbejdet. Hvad var godt? Hvad kan gøres bedre? Osv. 

42 Efterårsferie  

43 Studieportfolio Eleverne skal i deres vejledningsforløb skrive både uddannelsesplan og studieportfolio. 
Eleverne guides i denne proces og arbejder med refleksion som et vigtigt værktøj frem 
mod videre uddannelsesforløb. At eleverne bliver bevidste om deres egne 
styrkeområder, gør vejen frem mod et valg af ungdomsuddannelse lidt nemmere. 
Fokusområder: refleksion, styrker 

44 
45 

Trivsel I disse uger fokuserer vi på vores fælles kultur i Æ2. Vi tager udgangspunkt i spørgsmål 
som: Hvad er vi fælles om? Hvilket fælles ansvar har vi? Hvordan virker det sprog vi 
bruger? Hvordan er vi de bedste ’ældste’ på skolen? 

46 Praktik  

47 Friskolemarked  

48 
49 
50 

Projektarbejde Valg af overordnet emne til den obligatoriske projektopgave i uge 4. Brainstorm over 
underordnede emner, - igangsætning af gruppedannelse m.m. 
Fokusområder: det gode emne, indsamling af empiri 

51 Terminsprøver  
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