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Generel info
Uge: Bemærkninger

33 Introuge

34 Gruppelejr onsdag-torsdag

35

36 Vi tilstræber at opbygge undervisningen udfra et princip om kortere oplæg, inddragelse, bevægelse og fordybelse.   

37 Opstart praktisk-musisk valgfag i denne 

uge.

38

39 Naturvidenskabelig festival tirsdag den 

24/9. 

40 Projektuge i historie/samfundsfag. 

Forældremøde tirsdag d. 1/10 kl. 17.00-

19.00

41 Fremlæggelser mandag

Åbent hus på skolen tirsdag

Motionsdag fredag

Basisuge

42 Efterårsferie

43 Koncert i 1. modul for Æ1 tirsdag d. 

22/10 (Going back to New Orleans)

44 Samtaler den 30. og 31/10 

45 Avisuge - Sandhed og løgn

46 Matematikkens dag torsdag d. 14/11 (FN 

og de 17 verdensmål)

47 Friskolemarked

48 Juleklippedag d. 29/11. 

49

50

51 Sidste skoledag den 20/12

52

1 Opstart fredag den 4. 

2

3

4

5

Her har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger i ældste 1 i 

dagligdagen. Vi prøver hele tiden at justere og tilpasse, så vi rammer eleverne og vores fælles mål bedst muligt.

Kalender

Læringsmål: Elevernes egne ugentlige mål sættes af eleverne hver mandag og følges op og evalueres hver fredag. 

De overordnede Fælles mål kan findes på http://ffm.emu.dk/. Vi vil sætte læringsmål på gruppeniveau indenfor 

forskellige fag, og disse mål evaluerer vi på i forbindelse med forløbenes afslutning. Således kan vi se en udvikling 

og samtidig opstille nye mål. I rammeplanen har vi nævnt enkelte læringsmål for de forskellige forløb, men det vil 

omfangsmæssigt og overbliksmæssigt ikke give mening at medtage alle her. 

Lektier/hjemmearbejde: vil blive offentliggjort på lektiebogen på elevintra. Eleverne skal tjekke intra hver dag. 

Lærerne vil kontakte forældrene ved gentagne forsømmelser. 

Elevmøde: Torsdag afholder vi elevmøde. Elevmødet er en del af den demokratiske proces på skolen, hvor vi 

træner det at være en del af et fællesskab. Elevmødet vil bl.a. have fokus på det sociale klima i gruppen, elevrådet, 

og hvad der ellers rør sig. Vi sætter os sociale øvemål og udarbejder ældste 1'ernes eget ”regelsæt”. Eleverne vil på 

skift fungere som mødeledere og referenter. 

FriFredag: går på skift mellem eleverne, hvor de skriver om ugens gang og deres oplevelse af det. Lærerne har også 

en del, hvor vi fortæller om vores oplevelser, planer og informerer om vigtige sager. FriFredag SKAL læses af både 

forældre og elever. Det er vores vigtigste kommunikationsorgan sammen med intra.

Læsebånd: Eleverne har individuelle læsekontrakter som kan udfyldes hver fredag under målevalueringen. 

Endvidere vil eleverne arbejde med individuelle mål indenfor læsning med udgangspunkt i læsehastighed, 

læseforståelse, læsestrategier, afkodning, oplæsning m.m. Læsebåndet har vi placeret i første modul, så det 

kommer til at ligge kl. 08.30-08.45. For at optimere læsningen vil vi bede jer om løbende at holde øje med, om I 

har nok læsemateriale. Børnene skal desuden læse min. 20 minutter derhjemme (5 ud af 7 dage).

Basisuge: I Basisugen vil vi sætte fokus på basisfærdighederne og prøve at afdække den enkeltes styrker og 

udfordringer i de forskellige fag. Bl.a. gennem nogle individuelle prøver, der har til hensigt at følge op på den 

enkeltes faglige udvikling.  

Avisuge: I denne uge vil eleverne arbejde med at skabe deres egen avis i den landsdækkende konkurrence, hvor 

der er 25.000 kr på højkant til den heldige vinder. Temaet er i år "Sandhed og løgn". Det vigtigste i nyhedsugen er 

at finde den gode historier, således at man fanger sin læser. Dette kræver et solidt kendskab til den journalistiske 

genre og et godt researcharbejde forud for selve skriveprocessen.

Projektuge: I vores projektuge er det overordnede tema "Verdensdansker - dansker i verden". Vi vil gerne styrke 

elevernes evne til at formulere en afgrænset opgave med en problemformulering. Eleverne skal igennem ugen 

arbejde med rapportskrivning og udarbejdelse af et kreativt produkt. Indenfor temaet skal eleverne finde 

problemstillinger, som de vil undersøge og samarbejde i grupper med at videreformidle. Projektet og deres temaer 

skal være tværfaglige i fagene. 

Studietid: I studietiden er der mulighed for, at der kan være små oplæg, hvor der tages fat på konkrete 

udfordringer eller praktiske foranstaltninger. Det kan f.eks være et oplæg om forestående projektskrivning, IT-

værktøjer, mål eller andet. Det kan også være fagfaglige oplæg, hvor man efterfølgende kan fordybe sig. 

Studietiden er tænkt som en tid, hvor den enkelte kan fordybe sig, man kan være sammen i grupper, hvor man kan 

støtte hinanden, eller hvor man kan få lavet sit hjemmearbejde/få hjælp til hjemmearbejde, man er i tvivl om. Vi 

forventer, at man selv er opsøgende, men hjælper gerne til med ideer til personlig og faglig udvikling. Der kan i 

studietiden også være mulighed for både elever og kontaktlærere at tage en samtale om stort og småt - udvikling 

og udfordringer. 



6 Projektuge 6

7 Vinterferie

8

9

10 Mandag - fastelavn

11 Mandag - Levende musik i skolen

12 Projektuge

13 Fremlæggelser mandag

14

15 Samtaler? Generalforsamling den 11. 

16 Påskeferie

17 Skolens fødselsdag

18 Konfirmation hold 7 lørdag

19

20 Store bededag fredag

21

22 Fælleslejr mandag-onsdag. Kr. ham. 

torsdag og fredag

23 Grundlovsdag onsdag

24 Pinsemandag. Afslutning torsdag

25 Forberedelsesuge til lilleskolefestival

26 Lilleskolefestival mandag-onsdag

Sidste skoledag fredag

Læringsmål: Elevernes egne ugentlige mål sættes af eleverne hver mandag og følges op og evalueres hver fredag. 

De overordnede Fælles mål kan findes på http://ffm.emu.dk/. Vi vil sætte læringsmål på gruppeniveau indenfor 

forskellige fag, og disse mål evaluerer vi på i forbindelse med forløbenes afslutning. Således kan vi se en udvikling 

og samtidig opstille nye mål. I rammeplanen har vi nævnt enkelte læringsmål for de forskellige forløb, men det vil 

omfangsmæssigt og overbliksmæssigt ikke give mening at medtage alle her. 

Lektier/hjemmearbejde: vil blive offentliggjort på lektiebogen på elevintra. Eleverne skal tjekke intra hver dag. 

Lærerne vil kontakte forældrene ved gentagne forsømmelser. 

Elevmøde: Torsdag afholder vi elevmøde. Elevmødet er en del af den demokratiske proces på skolen, hvor vi 

træner det at være en del af et fællesskab. Elevmødet vil bl.a. have fokus på det sociale klima i gruppen, elevrådet, 

og hvad der ellers rør sig. Vi sætter os sociale øvemål og udarbejder ældste 1'ernes eget ”regelsæt”. Eleverne vil på 

skift fungere som mødeledere og referenter. 

FriFredag: går på skift mellem eleverne, hvor de skriver om ugens gang og deres oplevelse af det. Lærerne har også 

en del, hvor vi fortæller om vores oplevelser, planer og informerer om vigtige sager. FriFredag SKAL læses af både 

forældre og elever. Det er vores vigtigste kommunikationsorgan sammen med intra.

Læsebånd: Eleverne har individuelle læsekontrakter som kan udfyldes hver fredag under målevalueringen. 

Endvidere vil eleverne arbejde med individuelle mål indenfor læsning med udgangspunkt i læsehastighed, 

læseforståelse, læsestrategier, afkodning, oplæsning m.m. Læsebåndet har vi placeret i første modul, så det 

kommer til at ligge kl. 08.30-08.45. For at optimere læsningen vil vi bede jer om løbende at holde øje med, om I 

har nok læsemateriale. Børnene skal desuden læse min. 20 minutter derhjemme (5 ud af 7 dage).

Basisuge: I Basisugen vil vi sætte fokus på basisfærdighederne og prøve at afdække den enkeltes styrker og 

udfordringer i de forskellige fag. Bl.a. gennem nogle individuelle prøver, der har til hensigt at følge op på den 

enkeltes faglige udvikling.  

Avisuge: I denne uge vil eleverne arbejde med at skabe deres egen avis i den landsdækkende konkurrence, hvor 

der er 25.000 kr på højkant til den heldige vinder. Temaet er i år "Sandhed og løgn". Det vigtigste i nyhedsugen er 

at finde den gode historier, således at man fanger sin læser. Dette kræver et solidt kendskab til den journalistiske 

genre og et godt researcharbejde forud for selve skriveprocessen.

Projektuge: I vores projektuge er det overordnede tema "Verdensdansker - dansker i verden". Vi vil gerne styrke 

elevernes evne til at formulere en afgrænset opgave med en problemformulering. Eleverne skal igennem ugen 

arbejde med rapportskrivning og udarbejdelse af et kreativt produkt. Indenfor temaet skal eleverne finde 

problemstillinger, som de vil undersøge og samarbejde i grupper med at videreformidle. Projektet og deres temaer 

skal være tværfaglige i fagene. 

Studietid: I studietiden er der mulighed for, at der kan være små oplæg, hvor der tages fat på konkrete 

udfordringer eller praktiske foranstaltninger. Det kan f.eks være et oplæg om forestående projektskrivning, IT-

værktøjer, mål eller andet. Det kan også være fagfaglige oplæg, hvor man efterfølgende kan fordybe sig. 

Studietiden er tænkt som en tid, hvor den enkelte kan fordybe sig, man kan være sammen i grupper, hvor man kan 

støtte hinanden, eller hvor man kan få lavet sit hjemmearbejde/få hjælp til hjemmearbejde, man er i tvivl om. Vi 

forventer, at man selv er opsøgende, men hjælper gerne til med ideer til personlig og faglig udvikling. Der kan i 

studietiden også være mulighed for både elever og kontaktlærere at tage en samtale om stort og småt - udvikling 

og udfordringer. 



Vi tilstræber at opbygge undervisningen udfra et princip om kortere oplæg, inddragelse, bevægelse og fordybelse.   
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A B C D E F

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

8.00-8.30 1 time 45 min

GRUNDSKEMA Æ1 Historie/samfundsfag

Lina, Jonas

1.MODUL Dansk Engelsk Praktisk-musisk valgfag - Hold 6 Dansk

8.30-9.45 Anne, Lina Jonas, Line, Anne Anne, Lina

1time 15 min Præst Hold 7

9.45-10.05

2 MODUL Natur/Teknik Dansk Engelsk Matematik Natur/Teknik

10.05-11.20 Jakob, Anne Anne, Lina Jonas, Line, Lina Jonas, Anne, Lina Jakob, Anne

1 time 15 min

Torsdagsmøde

11.20- 11.40

11.40-12.15

Matematik Tysk Matematik Dansk Mentortid

3. MODUL Jonas, Anne, Lina Anette, Hanne Jonas, Anne, Lina Anne, Lina Jonas, Lina, Anne

12.15- 13.30

1 time 15 min

13.30-13.45

Idræt Studietid

4. MODUL Lina, Jonas Lina, Jonas

13.45-15.00

 1 time 15 min

PAUSE

Praktisk-musisk 

valgfag Hold 7

Skema Æ1

GODMORGENTID/Morgensamling

PAUSE

SPISEPAUSE

PAUSE



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
33

34

35-38 Co-existence or no-

existence - At være en del 

af et fællesskab

*Jeg er bevidst om, at jeg træner min læseforståelse 

gennem opgaven 

*Jeg opnår et bedre kendskab til Piet Hein, og jeg kan lave et 

forfatterportræt

*Jeg er mere bevidst om at være tekstnær  

*Jeg træner i at videns søge på nettet, og jeg er bevidst om, 

at jeg skal skrive forskellige søgeord. 

*Jeg har kendskab til at kunstneres kunst blev påvirket af 

den pågældende tidsperiode.

Piet Hein var af omverden kendt som en verdensdansker - gennem hans digte, 

gruk, kunst og opfindelser. Da nazisterne blev opmærksomme på hans skjulte 

beskeder i avisindlæg, da måtte han tage flugten til Argentina sammen med sin 

jødiske kone. I dette forløb vil vi arbejde med og forstå forskellige danskfaglige 

genrer som eks. artikler, film og kortere tekststykker. Desuden søger vi at skabe 

en forståelse for den samtid, som Piet Hein levede i og var en stor del af.

39

40

41 Basisuge og webinar I Basisugen vil vi sætte fokus på basisfærdighederne og prøve at afdække den 

enkeltes styrker og udfordringer i de forskellige fag. Bl.a. gennem nogle 

individuelle prøver, der har til hensigt at følge op på den enkeltes faglige 

udvikling.  

42

43-44 Lille kat,

lille kat,

lille kat på vejen!

Hvis er du?

Hvis er du?

– Jeg er sgu min egen! 

(Identitet og løgne)

* Jeg ved, hvad der kendetegner digtgenren

* Jeg kan analysere og fortolke digte med fokus på fortæller, 

synsvinkel, komposition, ordvalg, billedsprog og digtets lyd

* Jeg kender til stemmens funktioner og kan benytte den 

som et redskab i oplæsningsprocessen.

* Jeg kan vurdere min egen og andres stemmer i forskellige 

situationer og ved at den kan underbygge en konkret 

stemning.

* Jeg har kendskab til de overordnede avisgenrer og kan 

skelne mellem information og opinion.

* Jeg kan styre skriveproces fra idé til færdigt produkt. 

Piet Hein voksede op som enebarn i en meget kulturel familie, hvor han blev 

præget af indtryk fra både den materielle og åndelige verden. Han fandt hurtigt 

stor glæde i digtenes verden, hvor han opfandt sin egen undergenre Gruk.

I et modspil vil vi inddrage nutidens Yayha Hassan digtsamling og hans barndom. 

En digter som er opvokset i kaos og utryghed. 

Vi vil arbejde med stemmeføring for, hvordan børnene kan bruge deres stemme 

som et redskab til underbygge en stemning i det pågældende digt. 

45

46

52-1

47-51

Dansk

Introuge

Projektuge historie/samfundsfag

Efterårsferie

Friskolemarked

Gruppelejr

Naturfagsdag

Juleferie

Avisuge - sandheder og løgne

 * Jeg kender til genren fantasy og kan forklare 

genretrækkene for graphic novels.

* Jeg kender til personkarakteristik, sproglige virkemidler og 

kan undersøge en teksts opbygning. 

* Jeg kan bruge faglige begreber som layout, billedramme og 

billedskift i analysarbejdet.

* Jeg kender til intertekstualitet, kan finde og skabe 

intertekstuelle referencer.

* Jeg kan selv producere en kort udgave af en graphic novel, 

som lever op til genretrækkene.

I dette forløb vil vi inddrage værket Nord af Camilla Hübbe som er af genren 

graphic novel, hvor især de billedlige virkemidler, der ligger i genrens 

udtryksform er karakteristiske. Novellen NORD er intermedial litteratur. Det 

betyder litteratur, der kombinerer skrift, billede, musik og lyd med film eller 

animation og interaktivitet

I forløbet vil børnene stifte bekendtskab med meddigtende og omdigtende 

opgaver, således de lærer at sætte ord på handlingen og alt det, der skjuler sig 

'mellem linjerne/i billederne'.

Temaerne i bogen er overgangen fra barn til voksen, mødet med andre kulturer 

og nordisk mytologi.

Fra barn til voksen



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
33

34-35 Budget til gruppelejr

Excel og regningsarter

* Jeg kan opstille et 

hverdagsbudget og bruge enkle 

funktioner i excel

* Jeg har forståelse for de 4 

regningsarters hierarki

* Jeg har en metode og 

forståelse for at løse simple 

opgaver med de 4 regningsarter

På vores gruppelejr tager vi på en friluftstur, hvor vi er afhængige af vores 

fællesskab. Vi skal i samarbejde udforme et budget i excel hvor vi får kendskab til 

simple funktioner og begreber fra programmet. Det er de unge selv der står for 

indkøb og efterfølgende ansvarsfordeling på lejren.

36-39 Matematikmorgener

Statistik i hverdagen

brøk,decimaltal, 

procent

* Jeg kan gennemføre og 

præsentere egne statistiske 

undersøgelser

* Jeg har viden om 

sammenhængen mellem brøk, 

decimaltal og procent

* Jeg kan bruge mine IT-

hjælpemidler til at formidle data

I dette forløb vil vi stifte bekendtskab med forskellige statistiske begreber. Vi vil 

også indsamle egen data som vi skal bearbejde matematisk. Vi vil bruge vores 

kendskab til excel til udregninger samt visualisering i form af f.eks diagrammer.

40

41 Basisuge I Basisugen vil vi sætte fokus på basisfærdighederne og prøve at afdække den 

enkeltes styrker og udfordringer i de forskellige fag. Bl.a. gennem nogle 

individuelle prøver, der har til hensigt at følge op på den enkeltes faglige 

udvikling.  

42

43-44 Mønstre

Geometri
* Jeg kan analysere mønstre 

og symmetrier i omverdenen 

* Jeg har viden om begreber 

som spejling, drejning, 

forskydning

* Jeg kan anvende formler til 

at udregne geometriske 

figurers i flade og rum

Vi skal arbejde lidt mere med den tekniske side af mønstre og figurer. Derudover 

skal vi dykke mere ned i de forskellige areal- og omkredsformler, der passer til de 

forskellige figurer. Her skal vi finde metoder, der hjælper os til at huske dem og 

også arbejde os godt ind i dem.

Vi kender alle en hel masse forskellige slags rumlige figurer fra vores hverdag 

såsom; kasser, dåser eller æsker. Vi skal lære forskellige rumlige figurer at kende 

og derudover skal vi også lære at beregne rumfanget på nogle af dem.

45

46 Fortsat

47

Matematik

Introuge

Projektuge

Efterårsferie

Avisuge - Sandhed og løgn

Friskolemarked



48-51 Ligninger og funktioner * Jeg kan udvikle metoder til 

løsninger af ligninger 

* Jeg har viden om hvordan jeg 

løser en ligning

* Jeg kan aflæse en lineær 

funktions hældning og 

skæringspunkt

Forløbet her vil handle om hvordan vi kan løse ligninger med ubekendte vha. 

vores 4 regningsarter, samt vores viden om ligevægtprincippet. Derudover vil vi 

se nærmere på lineære funktioner.

52-1 Juleferie



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
33

34-35 Start-up * Jeg kan indgå i spontal samtale om kendte emner

* Jeg har forståelse for kommunikationsstrategier i 

mundtlig formidling - f.eks sætningsstartere, gambitter 

og idiomer

Vi bruger den første tid på at lægge et godt grundlag for kulturen i ældste 1 for 

et optimal læringsmiljø, hvor vi taler fremmedsprog mest muligt. Vi ønsker 

tryghed, sjov og plads til at øve sig. Vi vil prøve at fastholde en struktur hvor vi 

hver gang alle får talt engelsk sideløbende med andre typer opgaver.

36-39 Co-existence or no-

existence

Conflict and war

What do I fight for?

* Jeg kan indgå i en enkel, samtale om enkle (fag)tekster

* Jeg kan udveksle synspunkter om præsenterede emner og 

situationer

* Jeg kan forstå hovedindhold og sammenhæng i forskellige 

teksttyper

Piet Hein var på mange måder en ener, men han var også en verdensdansker. 

Han var bl.a meget tidligt en aktiv modstandsmand - han kæmpede for fred og 

forening. I dette forløb skal vi se på nogle af de konflikter, vi kan støde ind i som 

mennesker - både ydre og indre konflikter. Vi vil bl.a se på flygtninges 

fortællinger og kortfilm om patriotisme.

40

41 Fortsat

42

43-44 Little cat, little cat, 

walking so alone; tell me 

whose cat are you – I’m 

damned well my own.

*Jeg kan kort tale og skrive om egne oplevelser, ønsker og 

drømme 

* Jeg kan skrive forståeligt og sammenhængende på engelsk

* Jeg kan skrive små fortællinger

Som teenager kan det være svært at finde den rette vej for ens liv. Vi vil arbejde 

med essentielle spørgsmål om hvem, hvad og hvordan, vi er. Vi ser på, hvad vi 

drømmer om at være og blive. Vi vil i dette forløb forsøge os med at skrive vores 

egen fortælling. 

45

46 Fortsat

47
48-51 Claiming the hood 

Armchair travel

* Jeg kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster 

* Jeg kan forstå enkle letforståelige tekster i naturligt 

taletempo 

* Jeg har viden om sproglige træk ved fagtekster

I dette forløb vil vi primært være holdopdelt, hvor vi vil arbejde med 

udgangspunkt i en virtuel tour. Klasserumsspil er et storylineforløb, hvor holdene 

er i små grupper. Fokus er små samarbejdsøvelser, hvor de skal læse om, tale om 

og fremføre små opgaver. Samtidig arbejder de med små grammatikspil. 

Alternativt vil vi arbejde med en virtuel tur som et mini-projekt, hvor vi skal på 

tur rundt i verden set med de unges øjne og interesser. 

52-1 Juleferie

Engelsk

Introuge

Friskolemarked

Projektuge

Efterårsferie

Avisuge - Sandhed og løgn



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
33

34-35 Magi og atommagi - Jeg kan beskrive, hvad et atom er samt dets bestanddele

- Jeg har kendskab til udviklingen og perspektiver i 

udnyttelsen af kernekraft

- Jeg har viden om ioniserende stråling og dens indvirkning 

på både levende og dødt liv samt alt andet omkring os 

(organisk og uorganisk materiale).

I Piet Heins levetid skete der en ufattelig udvikling, især teknologisk. Mange af 

disse har haft en stor indflydelse på det almindelig menneskes dagligdag - 

dengang og nu. Som f.eks. opfindelsen af fjernsynet, udbygning af infrastruktur 

samt opfindelse af adskillige befordringsmidler såsom helikopteren m.v. 

Derudover så det første atomkraftværk dagens lys i starten af 1950'erne i USA - 

en vigtig, men også potentiel farlig energikilde var nu taget i brug. Herhjemme 

sagde den danske befolkning "A-kraft - NEJ tak!", men hvorfor nu det? Dette 

forløb handler om de vigtigste partikler i atomet, nemlig protoner, neutroner og 

elektroner. Dertil skal vi kigge på atomets opbygning, og hvordan forskellige 

typer af atomer, bliver til noget vi kan se med det blotte øje. Vi skal arbejde med 

det periodiske system som forudsætning for vores viden, og bruge den ift. 

atombomben.
40

41 Basisuge Ingen naturfagsundervisning i denne uge
42

43-44 Modsætningernes 

forening

- Jeg ved hvad en magnet er, og jeg kan måle 

induktionsspænding.

- Jeg kan undersøge magnetfelter.

- Jeg kender til klodens 'magneter', og jeg kan simple 

navigationer med et kort og kompas.

Gennem hele sit liv søgte Piet Hein at bygge en bro imellem den humanistiske og 

den tekniske verden. At forene det for nogle mennesker uforenelige. I naturen 

findes der ligeledes mange 'uforenelige' fænomener såsom magnetisme. Til 

dette korte forløb vil vi have en undersøgende tilgang for at blive klogere på dele 

af både fysikkens og geografiens verden.
45

46

47-50 Teknikkens problem - 

miniprojekt

- Jeg ved hvad elektrisk modstand, spændingsforskel og 

strømstyrke er.

- Jeg kan bygge simple elektriske kredsløb.

- Jeg ved og kan beskrive, hvordan elektriske impulser får 

kroppens muskler til at trække sig sammen.

Piet Hein var en sand opfinder - af ord, opmærksomhed og mere materielle 

opfindelser i form af hans mange forskellige designs m.v. Mange af disse kom på 

tegnebrættet fordi Piet Hein legede med mange materialer og adskillige 

udtryksformer. En del blev afstedkommet af en helt konkret problematik, som 

Piet Hein ved hjælp af teknikken søgte at løse. I dette lidt længere forløb vil vi 

arbejde med ellære, kroppens 'teknik' og søge at lave vores egne opfindelser.

50 Fremlæggelser Eleverne fremlægger i grupper deres egne miniprojekter.
51 Jul I denne uge vil vi lave sjove naturfagsforsøg med juletema!
52 Juleferie

Naturfag

Introuge

Projektuge

Efterårsferie

Avisuge Sandheder og løgn

Friskolemarked



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
33

34-35 Gruppelejrevaluering

36-39 Piet Hein i Argentina

Flygtninge og integration

*Jeg kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om 

samfundsfaglige problemstillinger 

*Jeg kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle 

i socialiseringen

Piet Hein flygtede til Argentina da han var forfulgt i Danmark. Vi tager fat i 

flygtninge-/integrationsproblematikker, og ser nærmere på hvilke holdninger og 

strategier der er fremherskende i Danmark. Vi ser små klip som stiller spørgsmål 

til forskellige problemstillinger. Vi skal også hver især tage stilling til egne 

holdninger og forsøge at sætte os selv i andres sted. Forløbet har primært et 

samfundsmæssigt udgangspunkt.

40

41 Motionsdag

42

43-44 Efterkrigstid, kold krig og 

murens fald

*Jeg har viden om principper for inddeling af historien.

*Jeg kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik 

og sammenhængsforståelse.

Afsættet i dette forløb er et historisk rids af tiden efter 2. verdenskrig. Piet Hein 

forsøgte bl.a. gennem sin superellipse at forene ferskellige interesser. Med en 

historisk tidslinje ser vi på vigtige nedslag i tiden op mod krigen og særligt på 

efterkrigstiden i verden og Danmark indtil murens fald. 
45

46 Fortsat

47
48-51 Demokrati og folkestyre * Jeg har viden om politiske ideologier og grundholdninger

*Jeg kan diskutere demokratiopfattelser og egne 

muligheder for deltagelse i demokratiet.

Danmark tegnes af vores demokrati og folkestyre. I dette forløb tager vi fat på 

vores politiske system og Christiansborg. Vi skal sætte os ind i politiske 

ideologier og prøve at være tro overfor udvalgte partiprogrammer ifht 

specifikke områder der skal diskuteres som i folketinget.

52-1 Juleferie

Historie

Introuge

Efterårsferie

Friskolemarked

Projektuge

Avisuge - Sandhed og løgn



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:

33

40

41 Løb om Søndersø *Jeg har viden om bevægelsesprincipper inden for løb

*Jeg kan beherske tekniske færdigheder inden for løb

Vi træner op til fredagens motionsløb, hvor vi skal løbe på skolen.

42

43-44 Volley *Jeg har viden om , hvordan jeg behersker grundlæggende 

regler i volley 

*Jeg har viden om, hvordan regler og taktik kan påvirke 

spillets- og kampens udfald. 

I volleyforløbet tager vi udgangspunkt i opbygningen fra Kids-volley, hvor alle kan 

være med uanset niveau. Vi skal træne tekniske færdigheder og finde flow i 

spillets muligheder. 

45

46 Fortsat

47
48-51 Cricket *Jeg har viden om at fairplay er et central begreb inden for 

cricket og vil være en del af idrætskulturen resten af året.

Cricket er måske verdens mest kendte eksempel på et fairplay-koncept. Vi skal 

træne færdigheder med forlænget arm, kaste/gribeteknikker, men ikke mindst 

tankegange omkring, fairness, tålmodighed, anerkendelse og andre dyder. Vi 

afslutter forløbet med en cricketdag, hvor vi skal klædes i hvidt, drikke te og rose 

hinanden for "godt spil".

52-1

* Jeg har viden om grundlæggende tekniske elementer i 

boldspil 

* Jeg kan samarbejde i idrætsaktiviteter 

Idræt

Introuge

34-39 Strandhåndbold, -fodbold

Friskolemarked

Projektuge

Efterårsferie

Avisuge - Sandhed og løgn



Uge: Tema: Indhold:
33

34-37 Du und ich Vi repeterer, hvad vi har lært sidste år og bevæger os ud i 

mundtlige præsentationer af os selv, hinanden og vores familie. 

Grammatisk får vi mere styr på udsagnsordene, og 

hjælpeudsagnsordenes bøjning - sein, haben, werden -  kommer på 

plads. 

38-39 Deutschland auf einen 

Blick

Vi bliver klogere på Tyskland, - Hvad hedder hovedstaden? Hvor 

mange Bundesländer er der? Hvad er Tysklands højeste punkt? 

Osv.

40

41 Fortsat

42

43-44 Meine Welt Hvad er vigtig for mig? Skolen, sport, hobbyer osv.? Vi får nye ord 

ind i vores ordforråd, - vi lærer at beskrive os selv og vores 

interesser, men vi lærer også noget om det tyske skolesystem og 

finder ud af, om det er meget anderledes end det danske og på 

hvilke områder, de måske ligner hinanden.

45

46 Fortsat

47

48-49 Zahlen, Daten usw. Repetition af tallene, får styr på dagene og månederne og kigger på 

klokken.  

50+51 Weihnachten Vi kigger på julen, som den fejres i Tyskland. Fejres den som 

herhjemme, eller…? Vi julehygger på tyskJ

52-1

Vi følger Fælles mål for tysk: https://www.emu.dk/grundskole/tysk/faelles-mal

Faste rutiner:

Hver uge bliver der en grammatiklektie. Vi bruger grundbogen Fang an 3 og supplerer med opgaver fra Gut Gemacht og onlineopgaver på www.tysk.gyldendal.dk. 

Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper.

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

Vi arbejder med at udvide vores ordforråd.

Det skal være sjovt at have tyskJ

Juleferie

Tysk hold 7

Introuge

Friskolemarked

Projektuge

Efterårsferie

Avisuge - Sandhed og løgn



Den kropslige dimension forsøges integreret i hvert tema.
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