
 



 

 
 
DANSK HOLD 8 – Forår 2020  

 

 

 

 

 
 
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 2 større skriftlige afleveringer i løbet af dette halvår.  

 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Bøger, afleveringer 
m.m. 

2 
3 

Overgangen 
mellem barn og 
voksen med fokus 
på ”Lejren” 

Vi introducerer genren billedroman og læser 
”Lejren” af Oscar K. og Dorte Karrebæk. Vi 
arbejder med en danskfaglig analyse af bogen, 
og vi forsøger at se, hvordan billeder og tekst 
spiller sammen og hjælper os til en dybere 
forståelse af fortællingen.  

”Lejren” af Oskar K. og Dorte Karrebæk 
(2011) 

De hvide mænd af 
Kenneth Bøgh 
Andersen 6/1-9/2 

4  Projektuge   

5 
6 

Fortsat…    

7  Vinterferie   

8 
9 

10 
11 
12 

Danskhed Ved at være opmærksom på, hvad der er 
typisk dansk, og hvad det betyder, kan man 
også tage stilling til, hvad man synes om det. 
Måske er der nogle danske ting eller værdier, 
du er mere begejstret for end andre, og som 
du vil kæmpe for at bevare, mens der er andre 
ting, du vil prøve at begrave. Det kan være 
både forbavsende og forbløffende at 
undersøge danskheden og dens væsen. Når 
du først får øjnene op for danskheden, vil du 
opdage, at den er alle steder.  

Imellem grænser (roman), Danas have 
(kortfilm), Væk fra Spjald (kortfilm), 
Pænhed er kommet til byen (sang), 
Danskheden (digt) m.m. 

Der bliver en 
større skriftlige 
aflevering uge 10. 
 
Imellem grænser 
(6/2-2/4) 
En-to-tre-nu! 
(20/2-2/4) 

13 
14 

Grammatik og 
skriftlighed 

Vi øver grammatik, ordbogsopslag og arbejder 
med små skriftlige øvelser for at forbedre os 
skriftligt.  

 Større skriftlige 
aflevering uge 14. 
Sult og svig under 
Sydkorset (26/3-
30/4) 

15  Påskeferie   

16  Skolens fødselsdag   
17 
18 
19 
20 

Lighed og ulighed Med fokus på verdensmål nummer 10 – 
mindre ulighed – dykker vi ned i forskellige 
genrer, der på den ene eller anden måde 
beskæftiger sig med ulighed. Der ligger i dette 
også et dannelsesmæssigt perspektiv, da vi for 
at forstå os selv bedre, skal have andre at 
spejle os i. Vi har brug for at se forskelle og 
ligheder, for at kunne finde vores eget væsen 
og værdier.  

Klip fra ”På røven i Nakskov” 
(dokumentarserie) 
Årets pressefoto 2011 (Lars Løkke i 
ghettoen) og 2016 (politibetjent og pige) 
”Hvis der var krig i Norden” af Jane Teller 
Evt. fokus på tekster fra det moderne 
gennembrud for at perspektivere. 

Tag gaden tilbage  
(23/4-4/6) 

21     

22 Evaluering Vi evaluerer skoleåret og afrunder evt. emnet fra før fælleslejr. 

23 
24 
25 

 
Forberedelse til lilleskolefestival  
Lilleskolefestival 

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


 

 

ENGELSK HOLD 8 – Forår 2020 
 

 

 

 

 
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. 

2 
3 

Global Issues 
(forløb kørt af 
Louise, praktikant) 

Unge i dag bekymrer sig om fremtiden, - ikke kun om 
klimaforandringer, men også om krige, hungersnød, 
menneskerettigheder, fattigdom og m.m. Vi dykker ned i 
årsager og snakker om mulige løsninger bl.a. ud fra The Global 
Goals. Tekster:”What is climate change?”: 
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/ Video: 
“The danger of a single story” Chimamanda Ngozi Adichie: The 

danger of a single story, Klip fra Netflix filmen ”En ubekvemt 
Sandhed 2” af Al Gore. Songs: ”Colors of the Wind” fra 
Pocahontas m.fl.  

 

4 Projektuge   

5 
6 

Fortsat…   

7 Vinterferie 

8 
9 

10 
11 

Water Worlds  Med fokus på verdensmål nummer 14 – Livet i havet – tager vi 
en mere fiktionspræget tilgang til en verden i vand. Vi lærer om 
myten om Atlantis, forsvundne skibe og skatte under havet. 
Undervejs vil vi også beskæftige os med koralrev, dykning og det 
faktum, at mennesker er ved at fylde havet med plastik.  
Tekster: The city beneath the sea, report from a disaster, 
Atlantis – behind the myth (video), Sunken lands, A tale of the 
deep, the flying dutchman m.fl.  

Der bliver en 
mindre skriftlig 
aflevering i uge 
11  

12 
13 
14 

Fortsat… Evt. også med et lidt længere grammatikforløb i de sidste par 
uger.  

Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering i uge 
14 

15 Påskeferie 

16 Skolens fødselsdag 
17 
18 
19 
20 

Southern Africa Med fokus på menneskerettighederne, frihed og lighed kigger vi 
på en del af verden, som har kæmpet for netop disse tre. Vi 
koncentrerer os om Sydafrika og Zimbabwe og prøver at forstå 
både historien i form af Apartheit og også nutidens kamp for 
frihed mod den brutale leder Mugabe.  
Tekster: Colonial times, Heart of darkness, The South African 
independence, Apartheid in practice, The story of Nelson 
Mandela, Zimbabwe – a profile, video about Mugabe m.fl 

 

21 Fælleslejr 

22 Evaluering Vi evaluerer skoleåret og afrunder evt. emnet fra før fælleslejr.   

23 
24 
25 

 
Forberedelse til lilleskoleskolefestival 
Lilleskolefestival 

https://arkiv.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/engelsk
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story


   

TYSK HOLD 8 – Forår 2020 
 

 

 
Se Forenklede Fælles Mål her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/tysk 
 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. Stadig fokus på Kongruens, Kasus, Ordstilling. 

• 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 Afleveringer 

2 
3 

Freizeit – schöne 
Zeit 

Hvad interesserer unge i dag? Nogle bruger deres fritid på at være 
aktive med sport, - andre på at arbejde eller at spille computer. 
Flere og flere er også begyndt at bekymre sig om fremtiden, og 
hvordan vores handlinger har indflydelse på bl.a. klimaet. Vi kigger 
på, hvad tyske unge laver i deres fritid og sammenligner med 
danske unge. 
Tekster: Freizeitbeschäftigungen, Was machst du gern in deiner 
Freizeit? Mein Computer ist mein bester Freund, Sport und blaue 
Augen und viel mehr. 

 

4 Projektuge 

5 
6 

Fortsat…   

7 Vinterferie 

8 Grammatikuge Opsamling på grammatikken – styr på ordstilling, kasus m.m. Der bliver en større 
aflevering i uge 8 

9 
10 
11 

Auf der Straße in 
Berlin 

Vi besøger Berlin virtuelt og bliver klogere på storbyen og dens 
multikulturelle befolkning samt dens spændende historie. 
Tekster: Berlin, 12xBerlin, Eine Sesselreise nach Berlin, Unter den 
Straßen von Berlin und viel mehr. 
Musik: Culcha Candela Berlin City Girl, Peter Fox Schwarz zu Blau 
Film: Goodbye Lenin 

 

12 Introkurser 

13 
14 

Forsat…   

15 Påskeferie 

16 Skolens fødselsdag 

17 
18 
19 
20 

Musik Hvad betyder musik for dig? Hvilke sangere og grupper hitter i 
Tyskland? Er det de samme navne, danske unge lytter til? Dette 
forsøger vi at finde ud af, samtidig med vi arbejder med det 
mundtlige. 
Tekster: Voxpop: Was bedeutet Musik für dich? Ich höre Musik, 
Mathe, Mädchen, Rockmusik und viel mehr. 

Der bliver en større 
aflevering i uge 17 

21 Fælles lejr 

23 
24 

Fortsat…   

25 Forberedelse til Lilleskole Festival 

26 Lilleskole Festival 

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


Uge: Beskrivelse
2‐3 Funktioner kan bruges til at beskrive mange forskellige sammenhænge fra virkeligheden. Det er langt fra altid muligt at 

beskrive sammenhænge fra virkeligheden med lineære funktioner. Hvis man fx skal beskrive meteorologernes 
forudsigelser om klimaet,  så bliver det grafiske udtryk ikke en ret linje. Vi vil komme til at arbejde med forskellige 
sammenhænge, der kan beskrives med enten lineære funktioner eller ikke‐lineære funktioner.

4
5‐6
7

8‐11 Vi skal undersøge og udvikle metoder og regler til at løse ligninger og uligheder både algebraisk og grafisk. Vi skal også 
arbejde med selv at opstille ligninger til at løse matematiske problemstillinger. Eleverne skal i dette forløb blive 
fortrolige med, hvordan man kan finde en ubekendt ved at anvende 4 simple regler. De skal i praksis kunne forklare og 
løse ligninger. Både i ord og handling. Vi vil bruge vores viden fra Wordmat som hjælpemidler. 

12
13‐14 Penge var i mange år det samme som mønter og sedler, men i dag har vi bevæget os væk fra disse fysiske 

betalingsmidler. Nu bruger vi i stigende grad betalingskort, netbank og handel på nettet. På den måde er penge oftest 
digitale værdier, der flyttes rundt mellem forskellige konti. Derfor skal vi arbejde med rente, rentetilskrivning og 
privatøkonomi.

15
16

17‐20
21

22‐24
25‐26
27

Funktioner/vækst

Algebra

Rente og økonomi

…forløb forsat

…forløb forsat

Matematik
Overordnet temaer

Lilleskolefestival hold 8
Sommerferie

Projektuge

Vinterferie

Skolens fødselsdag

Fælleslejr

Introuge hold 8 

Påskeferie

Eksamensperiode hold 9 + rep. af temaer for hold 8



 

 
 
DANSK HOLD 9 – Forår 2020  

 

 

 

 

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 3 større skriftlige afleveringer i løbet af dette halvår.  

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Bøger, 
afleveringer 

m.m. 

2 
3 

Pressefotos Med udgangspunkt i genren Pressefoto kigger vi 
på forskellige billeder, der viser nogle af de 
problemstillinger rundt omkring i verden, som 
verdensmålene forsøger at sætte fokus på. Vi 
analyserer billederne og bliver samtidig klogere på 
baggrunden bag billederne. 

Pressefotos med 
fokus på flygtninge, 
fattigdom og 
klimaforandringer. 

Generalprøve 
FP9 Retskrivning 
og Læseprøven 
onsdag d. 15/1. 
 
De hvide mænd 
af Kenneth Bøgh 
Andersen 6/1-
9/2 

4     

5 
6 

Det står i avisen - 
nyhedsgenren 

Nyhedsformidling er i fokus. Vi dykker ned i 
genren og ser på begreber som de tre forskellige 
typer af kilder; erfarings-, parts- og 
ekspertkilde. Vi lærer at spotte og anvende 
tekstingredienserne i nyhedsformidling; fakta, 
citater fra kilder og reportageindslag samt om 
forskellige nyheder er subjektivt eller objektivt 
formidlet. 

Stresspanelet vil 
lære de unge… 
Politiken 6/3-2019, 
Nej tak til ghetto-
områder BT 14/6-
2018, Naturbrande 
lægger en … JP 
31/12-19 m.m. 

Der bliver en 
større skriftlige 
aflevering uge 6. 
 
Imellem grænser 
af Anne Mia 
Steno 6/2-26/3 

7     

8 
9 

10 
11 
12 

Danskhed Ved at være opmærksom på, hvad der er typisk 
dansk, og hvad det betyder, kan man også tage 
stilling til, hvad man synes om det. Måske er der 
nogle danske ting eller værdier, du er mere 
begejstret for end andre, og som du vil kæmpe for 
at bevare, mens der er andre ting, du vil prøve at 
begrave. Det kan være både forbavsende og 
forbløffende at undersøge danskheden og dens 
væsen. Når du først får øjnene op for danskheden, 

vil du opdage, at den er alle steder.  

Imellem grænser 
(roman), Danas have 
(kortfilm), Væk fra 
Spjald (kortfilm), 
Pænhed er kommet 
til byen (sang), 
Danskheden (digt) 
m.m. 

Der bliver en 
større skriftlige 
aflevering uge 
10. 

13 
14 

Opsamling Vi samler op på to års danskundervisning og laver 
opgivelser samt indholdsområder til den 
mundtlige prøve. 

 Der bliver en 
større skriftlige 
aflevering uge 
14. 

15     

16     

17 
18 

Skriftlig fokus Forberedelse til de skriftlige prøver i uge 19.   

19 
20 

Synopse Arbejde med synopse til den mundtlige prøve.   

21     

22 Synopse    

23 
24 
25 

Mundtlige prøver    

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


 

 

ENGELSK HOLD 9 – Forår 2020 
 

 

 

 

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. 

2 
3 

Global Issues Unge i dag bekymrer sig om fremtiden, - ikke kun om 
klimaforandringer, men også om krige, hungersnød, 
menneskerettigheder, fattigdom og meget mere. Vi dykker ned i 
årsager og snakker om mulige løsninger bl.a. ud fra The Global 
Goals. 
Tekster: The Global Goals, Climate change, Our planet, our 
future, UK Schools inspired by Greta Thunberg to protest climate 
change, Human Rights simplified, Human Rights, Poverty in the 
UK, Poverty in India and more. 
Video:  Greta Thunberg, Donald Trump, Elon Musk – on climate 
changes and more. 
Songs: Band Aid, Phil Collins and more. 

 

4 Projektuge   

5 
6 

Fortsat…   

7 Vinterferie 

8 
9 

10 
11 

A Year abroad Hvilke muligheder har man som ung for at rejse, studere eller 
arbejde i et engelsktalende land? Vi ser på disse og vurderer 
fordele og ulemper, - også set i forhold til de globale 
udfordringer, som følger med. 
Tekster: I’ll definitely miss them, but…, Study in the USA, Talent 
Search Programme, Looking for an au pair, Care for animals at a 
…, The Girl from Gjern and the Maoris and Backpacker 
Preparations. 

Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering i uge 9 

12 
13 
14 

Dispositioner I denne periode koncentrerer vi os om den mundtlige prøve og 
laver vores dispositioner færdige. 

Der bliver en 
større skriftlig 
aflevering i uge 
13 

15 Påskeferie 

16 Skolens fødselsdag 

17 
18 

Forberedelse til 
prøven 

Når dispositionerne er afleveret, arbejder vi med anden del af 
prøven, der indeholder et ukendt spørgsmål til ét af årets 
temaer. Er skriftlig engelsk udtrukket fokuserer vi også på 
denne.  

Aflevering af 
dispositioner d. 
24. april 

19 Skriftlige prøver 

20 Fortsat… Forberedelse til den mundtlige prøve.  

21 Fælles lejr 

22 Fortsat…   

23 
24 
25 

Mundtlige prøver 

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


 

TYSK HOLD 9 – Forår 2020 
 

 
Se Forenklede Fælles Mål her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/tysk  
 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. Stadig fokus på Forholdsordenes styrelser, Udvidet infinitiv, 
Ordstilling, Tillægsordene 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 Afleveringer 

2 
3 

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, Artikel: 
https://m.morgenpost.de/berlin/article104866478/isharegossip-
Schueler-schlagen-17-Jaehrigen-zusammen.html, www.bravo.de 
und viel mehr! 
Musik: Die Lochis Durchgehend Online 

 

4 Projektuge 

5 
6 

Fortsat…   

7 Vinterferie 

8 Grammatikuge Opsamling på grammatikken – styr på ordstilling, forholdsordenes 
styrelser, adjektivernes bøjning m.m. 

Der bliver en større 
aflevering i uge 8 

9 
10 
11 
12 

Sport – Hobby oder 
mehr? 

25 % af tyske unge mellem 14 og 17 siger, at de er aktive i deres 
fritid. Populært er det at dyrke fodbold, gymnastik, dans og 
svømning. For nogle er sport mere end en hobby, - de vil være 
professionelle eller dyrker ekstremsport. Vi læser tekster om disse 
unge og sammenligner med danske unge. 
Tekster: Extremsport, Was ist Parkour? Fit und gesund sein, Hobby 
oder mehr?  
Eliteschulen: http://www.dosb.de/de/eliteschule-des-
sports/standorte/ 
Film: Das Wunder von Bern 

Der bliver en større 
aflevering i uge 12 

13 
14 

 

Dispositioner Vi påbegynder arbejdet med dispositionerne til den mundtlige 
prøve. Eleverne forbereder et 5 minutters mundtligt oplæg, som er 
første del af prøven. Herefter arbejder vi med anden del af prøven, 
der indeholder et ukendt spørgsmål til ét af årets temaer. 

 

15 Påskeferie 

16 Skolens fødselsdag 

17 
18 

Forberedelse til en 
evt. prøve 

Hvis tysk ikke er udtrukket, samler vi op på årets arbejde og 
repeterer grammatikken samt bliver skarpere på det mundtlige! 

Aflevering af 
dispositioner senest 
fredag 24. april 

19 Skriftlige prøver 

20 Fortsat…   

21 Fælles lejr 

22 Fortsat…   

23 
24 
25 
26 

Prøveperiode 

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/tysk
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/
http://www.dosb.de/de/eliteschule-des-sports/standorte/
http://www.dosb.de/de/eliteschule-des-sports/standorte/


Uge: Beskrivelse
2‐3 Historie et kulturbærende fag, der skal give de unge et kulturfællesskab, de kan tage 

afsæt i. For 300‐400 år siden levede de fleste mennesker i Europa af at dyrke jorden og 
holde husdyr. I løbet af 1700‐ og 1800‐tallet skete der store forandringer i USA, 
Storbritannien og andre europæiske lande. De blev industrialiserede. 
Industrialiseringen ændrede landskabet, samfundet og levevilkårene hurtigt og 
dramatisk. Mange steder gik udviklingen så hurtigt, at man taler om Den industrielle 
Revolution. I dette forløb skal vi arbejde med, at få indsigt i en periode af dansk 
historie, hvor der skete markante forandringer på en række områder i samfundet.   

4
5‐6
7

8‐11 Demokrati er nok det mest centrale begreb i samfundsfaget, men det betyder ikke, at 
det nødvendigvis er entydigt eller nemt at forstå. I dette forløb tager vi hul på 
diskussionen af demokrati på forskellige planer. Fra egne erfaringer med demokratiet i 
familien/skolen, til det europæiske demokrati i EU. Eleverne bliver introduceret til 
forskellige måder at deltage i demokratiet på ‐ fra det formelle demokrati til civil 
ulydighed.

12
13‐14
15
16

17‐20 Temaet for hold 8 indledes hvor forløbet om magt fra efteråret sluttede ‐ nemlig ved 
det politiske landskab. Eleverne præsenteres for en model der placerer de danske 
politiske partier i forhold til fordelingspolitik og værdipolitik. Foruden kendskab til de 
politiske partier i Danmark, rummer emnet også en kort indføring i ideologierne bag. 

21
22‐24
25‐26
27

…forløb forsat

…forløb forsat

Hold 8: Magt, politik og ideologier
Hold 9: Eksamensområder

Overordnet temaer

Lilleskolefestival hold 8
Sommerferie

Skolens fødselsdag

Fælleslejr

Vinterferie

Introuge hold 8 

Påskeferie

Eksamensperiode hold 9 + rep. af temaer for hold 8

Historie/samfundsfag

Projektuge

Industrialiseringens betydning for nutidens levevilkår

Hvem skal bestemme? ‐ En fri og lige verden



Uge: Beskrivelse
2‐3 Der produceres nok mad i verden til alle, men det er ulige fordelt. Derfor er der i dag 

stadig over 800 millioner mennesker, der sulter. Det er ca. 1/8 af verdens befolkning. I 
dette forløb skal vi kigge på hvad mad består af, og hvordan underernæring og 
fejlernæring begge er konsekvenser af dårlig kost. Vi skal også kigge på hvor 
bæredygtigt vi spiser. Vores kost kan nemlig afsløre hvor stort et CO2 aftryk vi 
efterlader.

4
5‐6
7

8‐11 De menneskeskabte klimaforandringer er en realitet, og klodens temperatur stiger. 
Udledning af stoffer fra bl.a. transport, landbrug og industri påvirker den omgivende 
natur. Stoffer transporteres mellem økosystemer lokalt og globalt. Mange 
miljø‐problemer opstår på tværs af landegrænser og skal derfor løses globalt. Vi står 
derfor over for et kæmpe problem: Hvordan bremser vi menneskeskabt udledning af 
skadelige stoffer?

12

13‐14

15
16

17‐20 Forureningen af verdens floder og have vokser og mange plante‐ og dyrearter i verden 
er truede. Forureningen kommer blandt andet fra vores forbrug, landbrug og industri. 
Også i Danmark er der brug for at sikre, at vores land og vand ikke forurenes, og at dyr 
fortsat kan leve i vores natur. I dette forløb skal vi se nærmere på vores sårbare 
økosystemer som skal beskyttes ‐ og ikke mindst hvordan! 

21
22‐24
25‐26
27

MÅL 2: STOP SULT

Naturfag
Overordnet temaer

..Vi tager forbehold for spændende tilbud, der skulle dukke op. Se Fælles Mål for faget her:  https://emu.dk/grundskole 

Fælleslejr

Lilleskolefestival hold 8
Sommerferie

Projektuge

Vinterferie

Introuge hold 8 
Forløb forsat.. Fremlæggelser hold 9

…forløb forsat for hold 8
Hold 9 ‐ Gruppedannelse til eksamen 

Påskeferie
Skolens fødselsdag

Eksamensperiode hold 9 + rep. af temaer for hold 8

…forløb forsat

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Fællesfagligt forløb ‐ Udledning af stoffer

MÅL 14: LIVET I HAVET 
MÅL 15: LIVET PÅ LAND



 

IDRÆT Æ2 – Forår 2020 

 

 
 

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 

Uge JO AB Indholdsområde Beskrivelse Tema Teori 

2 Vals og kropsbasis Kropsbasis, Dans & 
Udtryk 

Via opgaveløsning arbejder eleverne med de forskellige elementer i 
kropsbasis såsom ruller (forlæns, baglæns), kropsspænding (fx planke, 
gulv til håndstand), spring (forskellige spring på air track) osv. Derudover 
arbejder vi også rytmisk m. bl.a. vals og grundtrinene hertil.  

 Centrale elementer i kropsbasis fra 
Tjek på idræt. 

3 Ud-af-huset-dag 

4 Projektuge 

5 
6 

Volley Basket Boldbasis og Boldspil Der arbejdes med fairplay ved basket og volley. Fokus på tekniske 
færdigheder. 

Fairplay Fairplay fra clioonline.dk 
Uddrag fra Skole-OL-Fairplay 

7 Vinterferie 

8 
9 

Hal Ude Redskabsaktiviteter & 
Fysisk Træning 

Med kroppen som redskab arbejder vi på at få en større kropsforståelse. 
Vi arbejder med sikker modtagning, håndstand, rulle, hovedstand, 
overslag, vejrmølle m.m. Fysisk træning fx i træningscenter eller i 
uderummet m. crossfit.  

 Modtagning fra ”Tjek på idræt” 
Diverse videoer 

10 
11 

Skumtennis Badminton Boldbasis og Boldspil Vi arbejder med slagbold med udgangspunkt i badminton og skumtennis. 
Eleverne introduceres til forskellige fagbegreber som greb, slagteknik, 
benarbejde og regler.  

Kultur - 
Foreningsliv 

Idrætskulturer fra clioonline.dk 
Badmintonregler ‐> forskellige 
videoer fra Badminton Danmark 
http://www.badminton.dk/Clubs/ 
CommonDrive/Components/GetW 
WWFile.aspx?fileID=28900 

12 INTRO Hold 9 Dispositioner Hold 8 er på introkurser, og hold 9 introduceres for idrætsprøven.   

13 
14 

Hal Skolen Dispositioner/Årsprøve Hold 9 arbejder på skolen med at færdiggøre deres dispositioner. Hold 8 
er i hallen. 

  

15 Påske 

16 Skolens fødselsdag 

17-
19 

Hold 8 Hold 9 Dispositioner/Årsprøve Er idræt udtrukket, skal synopsen være færdig og afleveres torsdag d. 14. 
maj. Hold 8 arbejder med årsprøven.  Mens hold 9 er til de skriftlige 
prøver, arbejder hold 8 med en årsprøve, der skal munde ud i en praktisk 
fremvisning og kort teoridel. 

  

20 Sidste fælles gang 

21 Kr. himmelfartsdag 

22-
24 

Hold 8 Årsprøve Forberedelse og fremvisning af årsprøven.   

25 Forberedelse Lilleskolefestival 

26 Dimission 

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

	forside 1
	Rammeplan forår dansk hold 8
	Rammeplan forår engelsk hold 8
	Rammeplan hold 8 tysk forår
	Mat - hold 8
	Rammeplan dansk hold 9 forår
	Rammeplan engelsk hold 9 forår
	Rammeplan hold 9 tysk forår
	hist-samf
	Naturfag
	Rammeplan Æ2 idræt forår

