
 

Rammeplan  

Uge 33 - OPSTARTSUGE 
 

Uge 34, 35, 36, 37, 38 

Opfindelser til fremtiden 

Dansk  Vi tager udgangspunkt i Piet Heins: Du skal plante et træ, hvis budskab 
er at gøre en god gerning for andre. Børnene skal arbejde med forstå 
og tolke digtet. Dernæst knytter vi det ”at gøre en gerning” til 
Verdensmålene. Her arbejder vi med faglig læsning samt at forholde 
sig til og kommunikere egne holdninger. Dette gøres bl.a. igennem et 
miniprojekt, hvor børnene lærer at animere og producerer deres egne 
animationsfilm, hvor et verdensmål skal formidles. 

Matematik Undersøgelse af design. Vi åbner op for det at arbejde undersøgende i 
matematik. Eleverne under søger bl.a. en stige, en cykel og flere andre 
ting for matematik. Der arbejdes med de kommunikative færdigheder, 
samtidig med at de får en undersøgende intro til geometriens store 
verden. Der bliver bl.a. arbejdet med figurer, formler, vinkler. 
I forhold til Piet Hein vil vi undersøge hans berømte SOMA puslespil. 

Engelsk  Inventions – Vi arbejder med læseforståelse og mundtlighed. Vi læser 
små tekster om opfindelser og laver taleøvelser om dem. Forløbet 
ender ud i, at børnene producerer en plakat til en klassekonkurrence 
med en genial opfindelse, de selv har fundet på. Denne skal 
præsenteres for en mindre gruppe. Alle timer indledes i øvrigt af 
opvarmningsøvelser for at få tungen på gled og kroppen i bevægelse. 

Historie Vi rejser tilbage i tiden og arbejder med jernalderen, hvor skriftsproget 

kumbler var den tids store opfindelse til fremtiden. Arbejdet med 

jernalderen ligger forud for gruppelejren, som kommer til at få en 

historisk vinkel, idet vi besøger Hvolris Jernalderlandsby og har en dag i 

jernalderen. 

Natur/teknik Danmark er en nation af broer, og igennem historien er mange typer 
broer blevet bygget, som opfindelser til fremtiden. Vi læser om 
forskellige brotyper og eksperimenterer med at bygge stabile 
(bro)konstruktioner i tilgængeligt materiale.   

Billedkunst Vi lærer Piet Heins streg at kende og øver os i at tegne hans Kumbel.  
Tegningerne bliver et lag i vores collagearbejde, hvor baggrunden 
bliver til ud fra de tanker og billeder, vi får, når vi læser Piet Heins gruk. 



Idræt Vi leger rystesammen-lege og træner op til håndboldstævne. Vi spiller 
både beachhåndbold og totalhåndbold. 

Musik Vi synger og lærer enkelte af Piet Heins sange at kende. 

11. september: Totalhåndboldstævne 
12. september:   Forældremøde kl. 19-21 
17. – 18. september: Gruppelejr på Over Koen og Hvolris 
20. september: I biografen (Vildheks) 

Uge 39, 40, 41 

Poet // Komet 

Dansk Piet Hein rummede dobbeltheden i sig selv og udfordrede den 
konstant. I Poet//Komet vil vi tage udgangspunkt i Heins gruk og digte 
og arbejder med poesiens mønstre, rytmer og rim. Vi fremstiller også 
vores egne gruks med mulige og umulige rim. 

Matematik Vi vil arbejde med udarbejdelse af eget design, bl.a. design af en 
lysestage. Vi vil inddrage viden om stjernebillederne i designprocessen. 
Gennem tegning både i hånden og på computeren (Geogebra), lærer vi 
om målestoksforhold, koordinatsystemet, flytning af figurer og 
beregning af areal og rumfang mm. 
Der vil være fokus på modelleringskompetencen, og viden om 
matematiske modeller. 

Engelsk  Vi vil arbejde med at læse og skrive små rim og remser inspireret af 
børnenes hverdag og deres drømme og håb. Sange, rim og remser er 
en effektiv måde at lære og huske nye ord og udtale på. I dette forløb 
tager vi udgangspunkt i Gruk, men vi vil også arbejde bredere med 
poesi på engelsk.   

Natur/teknik Rummet, stjernerne og solsystemet vækker for de fleste børn og 
voksne en stadig stigende fascination. Siden den første månelanding i 
1969 er denne nysgerrighed ikke blevet ringere. Vi bliver klogere på 
rumfartøjer, satellitter og mennesker i rummet. Vi tjekker med andre 
ord ud i rummet og ser også lidt nærmere på stjernebilleder og 
solsystemet. 

Billedkunst Vi er omgivet af forskellige former for designs i vores hverdag. De 

fleste af de ting vi bruger i dagligdagen, er resultatet af en 

designproces, fra idé til fremstilling. 

Vi undersøger ved hjælp af tegning Piet Heins opfindelser og designs. 
Derefter arbejder vi selv med designprocesserne og formgivning i ler. 

Idræt Fodbold er spillet der egentlig ofte bliver valgt fra i 
idrætsundervisningen. Men nu affyres fodboldraketten og vi arbejder 
med små fodboldøvelser og varianter af spillet. Fodboldkampen bruges 
som katalysator for fællesskabet og arbejdet med team-spirit.  

Musik Vi forsøger, om vi selv kan skrive korte gruk, som måske kan omsættes 
i en enkel lille melodi. 

Historie En historisk person der også som Piet Hein rummede flere facetter var 
den store danske videnskabsmand Thycho Brahe. Han levede i 1500-



tallets Danmark og lavede flere store observationer af himmelrummet. 
Vi bruger Tycho Brahe som portal til 1500-tallet og lærer mere om 
perioden og personen.  

8. oktober: Åbent hus 
11. oktober: Motionsdag 

Uge 42 – EFTERÅRSFERIE 

Uge 43, 44, 45, 46 

Modsætninger mødes 

Dansk Piet Hein var hele livet igennem optaget af at forene modsætninger 
som f.eks. cirklen og firkanten. Med det som overordnet inspiration vil 
vi arbejde med kreativ skrivning, hvor fokus er at ”få rystet historier ud 
af ærmet” og at bruge sproget bevidst med sproglige billeder, et 
varieret sprogbrug og sætningskonstruktion. Forløbet ender ud i en 
længere skriftlig aflevering. 

Matematik Nu skal vores designs sælges i den virksomhed vi vil bygge op. Der er 
mange ting man skal tage højde for i sådanne en proces; 
prisfastsættelse, omkostninger, moms, overskud, reklame, negative tal 
mm. Vi arbejder med beregningsmetoder og regnestrategier, i en 
ramme der har fokus på markedsføring og afsætning. 

Engelsk  Urban legends og historier, der går viralt, skal man altid tage med et 
gran salt. Overdrivelser og detaljer får omvendt historier til at blive 
meget bedre. Vi læser og ser vilde historier og fremstiller også vores 
egne vilde historier ud fra billeder, hvor man tænker; ”Det der – det 
kan da ikke lade sig gøre – eller kan det?”  

Historie Vi ser nærmere på mødet imellem den tyske besættelsesmagt og den 
danske befolkning under 2. verdenskrig. Hvad var nazismen for en 
størrelse? Hvor kom den fra? Hvad drev den, og hvordan kom dette 
møde med tyskerne til udtryk under besættelsestiden? Disse og mange 
andre spørgsmål, forsøger vi at blive klogere på. 

Natur/teknik Verden er bygget op af modsætninger. Is/ild. Jord/Vand, 
Organisk/uorganisk materiale, Tiltrækning/frastødning, lys/mørke. Vi vil 
forholde os eksperimenterende til nogle af disse modsætninger og 
sætter naturfagligt sprog på fænomenerne. 

Billedkunst Mennesker har alle dage brugt masker, og de er udbredt over hele 
jorden. En maske giver mulighed for at være en anden, end den man i 
virkeligheden er.  
Vi vil undersøge maskers betydninger og funktioner gennem tiden og 
rundt om i verden.  Derefter skal vi selv skabe masker ved brug af 
forskellige materialer og arbejde med deres udtryk. 

Idræt Bolde, der kan svæve, og bolde, der helst skal trille hen langs gulvet. 
Kids Volley og Floorball er måske ikke hinandens største 
modsætninger, men det er det, vi skal arbejde parallelt med på to 
hold.  



Musik Piet Heins gruk udsat for rap. 

Uge 43: Vi tager diverse prøver (Dansk og matematik) 
Uge 44: Projektuge med det overordnede emne: Modsætninger mødes. 
Uge 45: Fremlæggelser 
14. november: Forældresamtaler 

Uge 47 – FRISKOLEMARKEDSUGE 

Uge 48, 49, 50, 51 

Verdensdanskeren 

Dansk Vi ser nærmere på mødet mellem det kendte, det nære, det danske og 
så – på den anden side - det ukendte, det anderledes, det 
omkringliggende og det, som måske umiddelbart synes at være så 
langt fra os. Måske er der i mødet mere at være fælles om, end vi 
forestiller os. 

Matematik Når mørket sænker sig, og dagene bliver kortere, er det skønt at kunne 
sidde sammen indenfor og spil et godt spil. Der er mange spil på 
markedet men vi vil designe vores egne spil. Vi skal have lavet 
spilleplader, briller, regler, måske have designet en kasse til 
opbevaring. Vi skal have undersøgt sandsynligheden for at vinde, tabe 
mm, og ført statistik på resultater. 
Inden juleferie melder sig, afholder vi spillecafé og inviterer andre 
grupper til at komme og prøve vores spil. 

Engelsk  Culture: En  Armchair travel som backpacker rundt i den 
engelsktalende verden. Miniprojekt, hvor børnene i små grupper får 
lov at fordybe sig i et engelsktalende land (England, Skotland, Wales, 
Irland, Nordirland, Australien)og dets kultur med mulighed for at vælge 
fokus på mad, kunst(musik), sport eller traditioner og højtider. 
Børnene skal producere en rejsebureaus-fremlæggelse om turen med 
priser på f.eks.  fly, hotel og forslag til aktiviteter og udflugtsmål.   

Natur/teknik Piet Heins kollega og lærer Niels Bohr var blandt de forskere, der 
udviklede atomkraften til brug i våben. Men er atomkraften en 
energikilde, vi skal fortsætte med at benytte, eller er der andre sikrere 
energiformer, som vi skal udvikle til fremtiden? I lyset af 
klimaspørgsmålet vil vi kigge på hvilke energiformer, vi bruger hjemme 
hos os selv, og om vi selv kan gøre noget for at ændre på forbruget. 

Historie Fortsættes fra ’modsætniger mødes’ 

Billedkunst Indenfor arkitekturen arbejdes der med mange forskellige elementer; 
former, farver, rumlighed, lys og skygge, tekstur mm. Der er rig 
mulighed for at fantasere og eksperimentere. Det skal vi også, når vi 
skal arbejde med bygninger og konstruere vores egne 
arkitekturmodeller. 

Idræt Vi kigger ud i verden og ser på, hvordan bevægelser og musik passer 
sammen. Kroppene bliver helt sikkert udfordret, når vi skal udtrykke en 
helt bestemt grundfølelse igennem dans og bevægelse. Vi arbejder 



 

 

 

Beskrivelser af uge- og fagrutiner 
Digital mediestrategi 
En løbende snak med børnene om brugen af telefoner og skærme i undervisningen og i fritiden.  
Aftaler om brugen laves i samarbejde med børnene og tages jævnligt op, hvis der opstår et behov. 
Desuden italesættes brugen af medier med forældrene til forældremødet.   

Dansk 
Danskmodulerne er delt op i basisdansk og emnedansk.  
I basismodulet om mandagen arbejdes i basismaterialet STAV, hvor grammatik, skriftsprog og skriftlige 
opgaver bliver trænet. Der suppleres med andet grammatisk materiale bl.a. individuelle målrettede 
opgaver på grammatip.dk. I basisdansk ligger også staveordstræning/diktat. 
Vi arbejder sideløbende med skrivesæt, hvor bogstaver og sammenhængende skrift jævnligt trænes. 
 
I emnedanskmodulet får børnene hver uge et opgavesæt med emnerelaterede tekster, opgaver og 
aktiviteter. Her er litteraturforståelse, sprog og genrer i fokus. 
Ugelog om fredagen anvendes som arbejdsredskab, hvor ugens forløb repeteres og evalueres. Børnene 
reflekterer over egen læring.  
Computeren er et vigtigt arbejdsredskab, som vi kommer til at benytte meget i undervisningen. Det 
gælder i alle fag. I dansk vil vi særligt arbejde med multimodale tekster og medier generelt.  
For at give børnene en god opstart med computeren, har vi i år valgt at undervise i faget Mediedansk, som 
holdet har hver anden uge. Her vil vi guide dem i brug af forskellige programmer, lære dem redskaber og 
med tiden producere diverse multimodale produkter såsom film, plakater og podcast. 
 
Aktivdansk – er et modul, som i år ligger om tirsdagen. Som udgangspunkt foregår undervisningen på 
stamholdet hver anden uge skiftende med mediedansk. Når vejret tillader, vil vi bevæge os udendørs og 
lave en danskfaglig aktivitet. Typisk et posteløb, en aktiv træningsopgave, et danskspil eller lignende. 
Stillesiddende, repeterende skrive/staveopgaver kan dog også forekomme og indgå. 
 

med musik, bevægelse og udtryk inden for caribiske salsarytmer og 
mere up-tempo musik. 

Musik Vi øver til Lucia optog.  
 

Den 29. november: Juleklippedag 
Den 13. december: Luciaoptog 
Den 20. december: Sidste skoledag før jul 
Derudover laver vi en MG2-julefrokost en af de sidste dage før ferien. 



Morgenlæsebånd 
Vi læser hver morgen i 20-25 minutter. Børnene vælger selv en bog i MG2 biblioteket eller har en bog med 
fra biblioteket eller derhjemmefra. 
Den daglige læsning varierer mellem faglæsning og skønlitterær læsning, alene eller som makkerlæsning. 
Derudover forventes det, at der læses derhjemme hver dag. 
Hensigten med læsebånd: 

- Udvikling af læselyst 
- Tid og rum til fordybelse 
- Kende til og beherske forskellige læseteknikker og metoder (herunder nærlæsning, 

orienteringslæsning, skimming, FARAO, Coorperative læsning m.m.) 
- Læsehastighedstræning 
- Kende til og beherske forskellige læsestrategier 
- Læse på tværs af fag 
- Læsning på, bag og mellem linjerne 

Vi vil supplere morgenlæsebåndet med at træne spændvidde, læsetræningshastighed og overblik 
igennem redskabet Frontread.  

Projekt 
Børnene tager hul på at udarbejde en problemformulering og skal selv planlægge arbejdsforløbet. Der 
arbejdes med følgende punkter: 

- Igangsættelse og målsætning 
- Fokus på præ-jektet = Tiden inden projektet går i gang. 
- Proces 
- Vejledning og understøttelse 
- Præsentation 
- Feedback 
- Evaluering 

Matematik 
Børnene bygger videre på deres forskellige matematikrelevante erfaringer, bl.a. ved at engagere sig i 
undersøgelser, opgaver og spil, hvor der arbejdes både mundtligt og skriftligt. I de enkelte 
undervisningsforløb ses tydelige lærings – og vidensmål fra de nye fællesmål. 
Overordnet for matematikken gælder, at børnene skal lære at kunne kommunikere erfaringer og 
løsningsmetoder/-forslag. 
  
Emnematematik: Eleverne arbejde i forskellige undersøgelseslandskaber, hvor der vil blive en 
vekselvirkning imellem mundtlige opgaver, skriftlige opgaver, sat digitale opgaver. Matematikplatformen 
vil være OneNote samt emat og Matematikfessor. Disse platforme vil løbende blive suppleret med enkelte 
hands-on kopier. 
 
It i matematikundervisningen vil blive præsenteret på flere forskellige plan. Undervisningen vil tage 
udgangspunkt i forskellige platforme samt Excel (regneark) og Geogebra (geometrisk tegneprogram). 
  
Der arbejdes, hver dag, sideløbende med basis-matematik. Færdighedstræningen vil tage form af 7 min. 
mat. som er et intensivt “matematikbånd”, som ligger i starten af timen, hvor bl.a. de fire regningsarter 
bliver trænet. 
Afleveringsopgaverne vil fungere som træning og fastholdelse af indlært stof, samt opgaver der kræver 
fordybelse og selvstændighed i de undersøgelseslandskaber vi arbejder med på klassen. 
 
 
 



Micro:bit 
Teknologi og kodning bliver en større og større del af vores (og især børnenes) hverdag og derfor skal vi 
lærer at navigere i dette inferno. På hold 4 er vi med i DR´s forløb med Micro:bit i skolen og skal i dette 
modul hver uge arbejde med hver vores Micro:bit. Det er et lille kodningsapparat, som er et eksempel på 
en teknologi, der er let at komme i gang med, men som samtidig giver mulighed for avanceret brug. Så her 
er det en nødvendighed, at børnene har en computer med hver gang.  

Engelsk 

Vi har engelsk to gange om ugen, mandag og torsdag. 

Om mandagen har hold 4 og hold 5 engelsk hver for sig. Vi arbejder med engelsk grammatik, skriveøvelser 

samt forskellige aktiviteter hvor vi styrker børnenes ordforråd og evne til at skabe sætningskonstruktioner. 

Aktiviteterne vil skiftevis være fælles, i grupper og individuelle.  

Om torsdagen er vi alle sammen, hvor vi arbejder med emnerelateret materiale, som passer til vores 

overordnede emne. Herigennem får børnene indsigt i kultur og samfundsforhold, så de bliver i stand til at 

sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med deres egen hverdag.  

Undervisningen vil bygge på indlæring af de kommunikative kompetencer – både skriftligt og mundtligt. Vi 

har fokus på at arbejde i grupper og makkerpar på tværs af holdene. Et af målene med undervisningen er, 

at børnene får opbygget en sproglig selvtillid, som gør dem i stand, til at turde tale engelsk med voksne og 

deres kammerater.  

Vi arbejder i tiltagende grad med, at børnene udtrykker sig mundtligt på engelsk vha. små fremlæggelser 
både af individuel karakter og gruppebaserede.  
Som en integreret del af undervisningen vil vi bruge sange, quiz og byt, dialoger og bevægelseslege, for at 
børnene får styrket mundtligheden i fællesskabet og for at udvikle børnenes ordforråd.  
 
Basis-engelsk  
I den grammatiske del af undervisningen arbejder vi bl.a. ud fra engelskbogen: ’Let’s Do It”, suppleret med 
andre grammatiske aktiviteter og øvelser.  
 
På begge hold vil vi gøre brug af IT i undervisningen, og vil bl.a. arbejde med: 

- http://engelsk4-6.gyldendal.dk 
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/  
- http://inenglishplease.dk/  
- M.fl. 

Tysk 
Der periodelæses tysk, så børnene til foråret modtager tyskundervisning igen. 

Natur/teknik 
Natur/teknik er en vekslen mellem praktiske øvelser og forsøg med en supplering af fagtekster med fakta 
og fagbegreber. Det gælder om at kombinere egne erfaringer og oplevelser fra nære omgivelser med 
hændelser og sammenhænge i den fjerne omverden, samt at have fokus på menneskets samspil med 
naturen. Der lægges vægt på, at børnene får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. 
Der øves ligeledes små forsøg og eksperimenter, der åbner op for børnenes nysgerrighed og viser dem 
den naturfaglige verden i børnehøjde. 

Idræt 
I idrætsundervisningen vil vi hovedsageligt lægge vægt på den legende tilgang til faget og tillægge det 
forpligtende fællesskab stor betydning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres 
højt. Børnene skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der fokuseres på, at børnene skal 
opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør arbejdet med idræt unikt. Der 

http://engelsk4-6.gyldendal.dk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://inenglishplease.dk/


lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder i 
forskellige sociale kontekster. Der vil blive brugt tid på at opbygge elevernes viden og indsigt i idrætslige 
aktiviteter, fx leg, dans og opvarmning, samt opøve børnenes færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. 
Børnene skal indtil efterårsferien have tøj med til både indendørs og udendørs aktivitet. Derudover 
medbringer de et håndklæde til det efterfølgende bad, som vi prioriterer højt under overskriften en ”Sund 
kropskultur.”  

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. 

Aktuelt og studietid 
Studietimen kan anvendes til noget, der har med den øvrige undervisning at gøre eller som et rum for 
individuel fordybelse. Det kan være nye indlæringsområder, lektier eller projekter de ønsker at arbejde 
videre med. Studietimen sigter bredt på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, 
alsidige udvikling, motivation og trivsel. 
Derfor er Studietimen ikke kun en lektietime. Det kan være en lektietime, men er også meget andet! 
Derudover ser vi på ugens nyheder oplevet i børnehøjde. Børnene anspores til at holde øjne og ører åbne, 
så de er orienterede om ugens begivenheder i ind- og udland. Vi øver at finde relevante nyheder og 
præsentere dem for hinanden i gruppen. Vi forsøger at danne holdninger og debattere i børnehøjde.  

Historie/samfundsfag 
Vi arbejder med det historiske overblik samt den samfundsfaglige vinkel som emnet åbner op for.  
Derudover arbejder vi også med en bredere historisk forståelse i en kronologisk sammenhæng. Vi tager 
historien under lup og prøver at forstå vores eget og andres samfund. Gennem filmklip, dramatiseringer, 
tegning, læsning og lytning vil vi opleve historien og samfundet og gøre den visuel og vedkommende.  
Emnerne belyses efterfølgende og der lægges op til diskussion. 

Billedkunst 
I faget billedkunst skal børnene lære at opleve, producere og analysere billeder. Billeder dækker over 
menneskeskabte visuelle forekomster fx tegninger, modeller, malerier, fotos, internettet, skulpturer, 
arkitektur og vores visuelle omgivelser generelt.  
Børnene skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog i kommunikative og 
innovative processer. 
Billedkunst er et kunstnerisk-æstetisk fag, hvor børnene giver visuelt udtryk for oplevelser, holdninger, 
følelser og fantasier og opnår dermed en erkendelse af sig selv og en forståelse af omverdenen. 
Børnene skal gennem faget udvikle deres viden om kunstens og mediekulturens billedformer, både lokalt 
og globalt.  

 

 


