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Rammeplanen er delt op i 2 dele: 

- Del 1 er faste ugerutiner for de forskellige fag, som beskriver, hvordan vi arbejder i fagene, og hvilke faste rutiner faget indeholder.  

- Del 2 er selve rammeplanen, som beskriver hvilke emner og underemner, som vi arbejder med i de forskellige fag, og i hvilke uger.  

1. Faste ugerutiner for fagene  

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer Vi har særligt fokus på flg. 

færdighedsmål: 

MORGENBÅND LÆSEBÅND: 

Mandag og tirsdag har vi 15 minutters læsebånd. Her læser børnene en 

frilæsningsbog med et lixtal, som passer til dem. Efter hver endt bog skal 

børnene udfylde en boganmeldelse m. bogens handling, lix, sidetal, samt 

give den stjerner. Boganmeldelsen varierer i 2 niveauer. 

- Barnet kan gengive hovedindholdet af teksten 

- Barnet kan forholde sig til tekstens emne  

- Barnet kan udvælge enkle tekster med billeder og skrift  

- Barnet kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe 
sammenhængende forståelse  

- Barnet kan fordybe sig i en tekst  

DANSK  

HOLD 2  
Vi fortsætter det kendte univers fra ’Den første læsning’. Vi arbejder med 

den grønne læsebog og tilhørende arbejdsbog. Vi arbejder med den 

grønne læsebog hver mandag og onsdag. Der vil være læselektier og 

opgaver for derhjemme. Vi har en fælles gennemgang af det nye kapitel, 

og vi følges ad i arbejdsbogen.  

Tirsdag har vi kursusdansk hvor vi arbejder med grammatik og staveord. 

Vi laver holddeling efter forskellige principper. 

 

- Barnet kan forholde sig til tekstens emne 

- Barnet kan forberede læsning gennem samtale på holdet 

- Barnet kan skrive små og store bogstaver i håndskrift 

- Barnet kan identificere ukendte ord i tekst og tale 

- Barnet kan forbinde tekstens viden med egen viden, 
erfaring og ideer 

- Barnet kan veksle mellem at lytte og ytre sig 

- Barnet kan læse ord i tekster som passer til klassetrinnet  

- Barnet kan samtale om budskabet i en produktion 

- Barnet kan stave lette ord 

- Barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til andres liv 

- Barnet kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte 
og slutning 

- Barnet kan orientere sig i enkle fagtekster 

DANSK  

HOLD 3 
Vi fortsætter det kendte univers fra ’Den første læsning’ og ’Min anden 

læsning’ i systemet: ”Den sikre læsning”, hver mandag og onsdag. 

Systemet består af tre mindre romaner: ’Brug bolden’, ’Magi i luften’ og 

’Gå efter guldet’ og en tilhørende arbejdsbog. Teksterne fra bøgerne 

printes og udleveres til børnene. Derudover kan den findes som i-bog på 

Alineas hjemmeside.   

Tirsdag har vi kursusdansk, hvor vi arbejder med grammatik og staveord. 

Vi laver holddeling efter forskellige principper. 

EMNE Emne adskiller sig fra de øvrige moduler ved at være emnerelateret. 

”2030 – vores fælles fremtid” er indgangsvinklen til ny viden.   

Med udgangspunkt i tekster, fortællinger og filmklip indsamler vi fælles 

viden om emnet. 

 

- Barnet kan præsentere sit arbejde i nære sammenhænge 

- Barnet kan følge forløbet i en fortælling 

- Barnet kan tale om tekstens temaer 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- Barnet kan veksle mellem at lytte og at ytre sig 

- Barnet kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål 
og respons  

- Barnet har viden om stemmens og kroppens virkemidler 
og kropssprog 

14-DAGSOPGAVEN 

DANSK 
14-dagsopgaven vil indeholde differentierede opgaver, der kommer 

omkring grundstenene i dansk grammatik.  

- Barnet lærer nye ord og ordklasser 

- Barnet arbejder med koncentration og gøre sig umage 

LOGBOG Fredag arbejdes der med refleksion over ugen, der er gået. Spørgsmål til 

ugen skal hjælpe børnene med at reflektere. Børnene skal opleve, at 

skrivning/tegning kan anvendes til at fastholde en oplevelse. Logbog bliver 

brugt som evaluering af ugens arbejde.  

- Barnet kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift 

- Barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget liv 

- Barnet kan reflektere og gengive oplevelser  

MATEMATIK 
HOLD 2 

UGENS GANG: 

ONSDAG (3. modul): Vi arbejder med Formatbogen (med supplerende 

materiale) 

 

TORSDAG (2. modul): Værksteder, Matematikfessor og 14-dagsopgave 

Udgangspunktet er Format-systemet, hvor vi følges ad hele holdet. I 

foråret vil vi både arbejde med de allerede gennemgåede stofområder, og 

helt nye matematiske områder. Vi arbejder differentieret ud fra teorien 

om ”zonen for nærmeste udvikling.”  Vi evaluerer løbende de tillærte 

stofområder, og har en prøve i forbindelse med skole-hjem-samtaler. 

- Barnet kan bidrage til løsning af enkle matematiske 
problemer 

- Barnet kan undersøge enkle hverdagssituationer ved hjælp 
af matematik og tolke på matematiske resultater 

- Barnet kan stille og besvare matematiske spørgsmål samt 
gøre brug af enkle fagord og begreber både mundtligt og 
skriftligt 

- Barnet kan anvende enkle hjælpemidler samt digitale til 
tegning, beregning og undersøgelse 
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Arbejdet understøttes af værkstedsarbejde, for at fastholde den legende 

og differentierede tilgang til læring.  

Matematikmatchen 

I perioden 3. februar – 3. april 2020 er vi tilmeldt ”Matematikmatchen”. Vi 

har adgang til læringsprogrammet ”10Monkeys Math World”, der er en 

sjov måde at lære matematik på, og vi inddrager det der, hvor det giver 

mening. 

- Barnet kan gøre brug af forskellige repræsentationer  

- Barnet har viden om og kan anvende naturlige tal, 
herunder brøker og decimaltal 

- Barnet kan foretage enkle beregninger med naturlige tal 

- Barnet kan kategorisere geometriske figurer og har viden 
om geometriske begreber 

- Barnet kan beskrive objekters placering i forhold til 
hinanden samt fremstille figurer og mønstre 

- Barnet kan tegne plane og rumlige figurer 

- Barnet kan opdage systemer i figur- og talmønstre 

- Barnet kan beskrive længde, tid og vægt 

- Barnet kan lave statistiske undersøgelser med enkle data 

- Barnet har viden om tabeller og enkle diagrammer 

- Barnet kan forklare om chancestørrelser og foretage 
eksperimenter  

MATMATIK 
HOLD 3 

Hold 3 har matematik 2 moduler om ugen.  

Udgangspunktet er Format-systemet, hvor vi følges ad hele holdet. Vi 

arbejder differentieret ud fra teorien om ”zonen for nærmeste udvikling.”  

Vi evaluerer løbende de tillærte stofområder samt har en prøve i 

forbindelse med skole-hjem-samtaler. 

Arbejdet understøttes af værkstedsarbejde, for at fastholde den legende 

og differentierede tilgang til læring.   

 

UGENS GANG: 

Vi har matematik onsdag og torsdag. Vi starter timerne op med ca. 10 

minutters færdighedstræning i rød mappe, for at fastholde de 

fireregningsarter mm. Derefter arbejder vi med Formatbogen, og andre 

supplerende opgaver. Der kan være lektier fra uge til uge i dette.  

Udover Formatbogen vil vi arbejde i værksteder som passer til vores 

matematiske emne, lave matematiske undersøgelser og regne grubler.   

14-DAGSOPGAVEN 

MATEMATIK 
14-dagsopgaven vil både indeholde repetition af det allerede indlærte, 

herunder fastholdelse af regnestrategier anvendt til de fire regningsarter, 

samt indeholde små matematiske udfordringer og undersøgelser. 

 

ENGELSK i hele 

gruppen 
 

Vi holddeler efter forskellige principper det næste halve år.  

Vi arbejder med hverdagsemner og emner som er let genkendelige for 

børnene på differentieret niveauer. 

Vi skifter imellem skriftlighed, mundtlighed, leg, spil og læse- og 

lytteøvelser. Vi inddrager forskellige materialer, bl.a. grammatik, små 

tekststykker, sange og bevægelseslege, Ipad og dialoger. 

Dialoger og ’quiz og byt’ mm. vil være en integreret del af undervisningen, 

for at eleverne får styrket mundtligheden i fællesskabet samt får udvidet 

deres ordforråd. 

- Barnet kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete 

hverdagsemner på engelsk 

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt 

korte tekster om hverdagsemner på engelsk 

- Barnet kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede 

lande med egen hverdag 

- Barnet kan genkende engelsk i mange sammenhænge i 

Danmark og har viden om sprogets betydning for adgang 

til verden 

- Barnet kan afkode hyppige engelsk ord med billedstøtte, 

samt forstå hovedindholdet af enkle, fortællende tekster 

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.  

- Barnet kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse 
med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk 
udfoldelse. 

- Barnet kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter. 

- Barnet kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret 
om musik. 

IDRÆT  Idrætsundervisningen i MG1 har fokus på de helt basale 
idrætskundskaber. Vi vil i løbet af året arbejde med boldbasis, udvikling af 
boldspil, basal kropsudvikling, redskabsgymnastik og MBU (musik, 
bevægelse og udtryk) 
Et vigtigt element for os er at børnene oplever idrætsglæde i samspil med 
andre. Vi har derfor fokus på sociale kompetencer og vigtigheden i, at 
børnene kan indgå i et fællesskab, hvor der er plads til alle. 
I MG1 bliver idrætsfaget udvidet til også at indeholde badet efter den 
aktive del. Så det er vigtigt at idrætstasken er med hver gang, og at der 
både er tøj, sko og håndklæde i.  

- Barnet kan anvende grundlæggende, sammensatte 
bevægelser i idrætspraksis. 

- Barnet kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. 

- Barnet kan samtale om fysisk aktivitets betydning for 
kroppens grundform, sundhed og trivsel. 

KONTAKTLÆRER-

TIME 
Hver mandag har vi kontaktlærertime på skemaet. 

Når vi har kontaktlærertime, arbejder vi oftest i fire opdelte grupper, hvor 

børnene er sammen med sin kontaktlærer. Her arbejder vi med sociale 

kompetencer, relation mellem lærer og barn og personlige- og faglige mål.  

- Barnet kan arbejde med personlige mål udarbejdet i 
samarbejde mellem barn og lærer 

- Barnet kan modtage enkle kollektive beskeder og følge 
dem op med handling 
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NATUR/TEKNOLOGI Vi arbejder med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til 

natur/teknologifaget. Vi veksler imellem undervisning, værksteder, forsøg, 

udeundervisning og film. 

- Barnet kan beskrive egne undersøgelser og modeller 

- Barnet kan mundtlig og skriftlig anvende enkle fagord og 
begreber 

- Barnet kan orientere sig i en enkel fagtekst 

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. 

- Barnet kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder 

- Barnet kan samtale om egne og andres billeder 

- Barnet kan kommunikere gennem billeder 

AKTUELT  Her får børnene en viden om verden, samt en lejlighed til at spørge om de 

ting, som de ikke forstår. Vi bruger nogle gange pauserne i løbet af ugen til 

at se ”Ultranyt”, hvor det aktuelle er i fokus, og som kan komme i spil i 

aktuelt-modulet. Vi snakker om nyheder, og hvad der sker af aktuelle ting i 

verden. Nogle gange kan modulet også have en historisk karakter.  

- Barnet kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over 
tid til eget liv. 

- Barnet kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af 
og bruger historie. 
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2. Rammeplan   
  

Uge for uge beskrivelse 
Vi har særligt fokus på 

følgende færdighedsmål: 

 

INTROUGE  

UGE 2 

Vi arbejder med forskellige værksteder. Vi snakker om juleferieopgaven, laver udsmykning 

af lokalet og bliver introduceret til emnet. Vi laver derudfra undrespørgsmål til 

halvårsemnet.   

- Barnet kan formulere undrespørgsmål 

 

UGE 3, 4, 5 & 6 

Fag /undrings-

spørgsmål 

Beskrivelse Mål: 

EMNE-Fredag  

- Hvorfor er der 
børnearbejde? 
 
- Hvorfor går de ikke i skole? 

I uge 4 og 5 undersøger vi ”Verdensmål 1 – Afskaf fattigdom” med 
fokus på matematik. Her skal vi lære om Elisa på 9 år fra Burkina 
Faso, der arbejder i en guldmine.  
 
I uge 6 undersøger vi, hvor der findes fattige mennesker i verden? 
Er der fattigdom i Danmark? Hvor mange? 
 
Vi undersøger derfor, hvad ekstrem- og generel fattigdom er.  
 
 
 
 

- Barnet kan udtrykke egen opfattelse af teksten 

- Barnet har kendskab til egne styrker og svagheder 

- Barnet kan acceptere forskellighed og være opmærksom på 

andre end sig selv 

- Barnet kan forstå, hvad fattigdom er. 

- Barnet kan forstå, hvor hårdt nogle børn må arbejde. 

- Barnet får viden om- og kan måle vandmængder. 

NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvilke dyr lever i Afrika? 
- Hvad spiser de? 

Vi undersøger Afrikas dyreliv ved at lave et miniprojekt, hvor 

børnene selv afslutter med at fremlægge om det dyr, de har 

fordybet sig I. Desuden ser vi film om Afrikas dyr. 

- Barnet kan planlægge og gennemføre selvvalgt projektarbejde 

- Barnet kan fortælle om plante- og dyreliv andre steder på jorden 

 

AKTUELT 

- Hvad er børnearbejde? 

 

- Hvordan går man i skole i 

Afrika? 

- Hvorfor går de med 

skoleuniform nogle steder? 

Vi skal se serien ”Vejen til skole”, der følger børns skolegang og 

opvækstvilkår i fattige lande. 

Her møder vi Devi fra Indien, Olivier fra Mali og Kritika fra Nepal. 

Vi snakker om disse børns hverdag, og drager paralleller og 

perspektiver til eget liv. 

- Barnet kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid og 
sted til eget liv 

BILLEDKUNST 
 

Vi laver vores eget dukketeater om verdensmålene af affald. 

Teaterdukkerne skal selvfølgelig fremstilles af alle mulige slags 

skrald: Gamle blomsterpinde, dåser, dunke, ledninger, gamle 

grydeskeer, pap og aviser, kasseret tøj og garn-filter, mærkelige 

dimser og underlige sager! 

Selveste teateret kan bygges af store papkasser –hvortil scenetæppe 

kan syes af gamle stofrester. 

Stangdukkerne bliver lavet af genbrugsmaterialer. 

- Barnet kan kommunikere gennem dukketeater 

- Barnet kan samtale om egne og andres dukketeater 

ENGELSK HOLD 2 

 

 

 

Med afsæt i klimaet og hvordan vi oplever forandringerne her i 

Norden, vil vi arbejder med emnet “Seasons”. Vi lærer om de fire 

årstider, hvordan vejret plejer at være under de forskellige årstider 

og hvilken påklædning den enkelte årstid kalder på. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger 

- Barnet kan afkode hyppige engelsk ord med billedstøtte 

ENGELSK HOLD 3 
 

Med afsæt i klimaet og hvordan vi oplever forandringerne her i 

Norden, vil vi arbejder med emnet “Winter”. Vi skal formulere 

spørgsmål og sætninger om vintervejr og ved brug af Ipads 

interviewe hinanden. Vi snakker om påklædning, overtøj og 

skiudstyr. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger  

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte 

tekster om hverdagsemner på engelsk 
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UGE 7 

VINTERFERIE 

  
UGE 8, 9, 10 & 11 (UGE 10 tager vi prøver) 

Fag /undrings-

spørgsmål 

Beskrivelse Mål: 

EMNE-Fredag  

- Hvorfor må man ikke drikke 
vandet i Tyrkiet og 
Grækenland? 

”Spar på vandet” 

Vi har fokus på matematik, og skal læse en tegneserie og planlægge 

eksperimenter med vandforbrug. 

- Barnet kan følge en opskrift 

- Barnet kan foretage målinger 

- Barnet kan sammenligne resultater 

NATUR/TEKNOLOGI 
- Kan man drikke en vandpyt? 

 

”Vandets kredsløb” 

Vi laver eksperimenter med is, vand og damp 

- Barnet har viden om is, vand og damp 

AKTUELT- 

 Hvorfor er der tørke og 

oversvømmelser? 

Hvornår- og hvorfor blev toilettet opfundet, hvordan får man fjernet 

bakterier fra vandet i Afrika, og hvad er grundvand egentlig for 

noget? Vi arbejder undersøgende.  

 

- Barnet kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid og 
sted til eget liv 

BILLEDKUNST 
Billedkunstens dag 

d.11.marts 

Vi tager udgangspunkt i ekspressionismen og hører om Emil Nolde 

og hans “Ungemalte Bilder”. Vi eksperimenterer med brugen af 

akvarelfarver.  

- Barnet har viden om primær- og sekundær farver 

- Barnet kan blande farver 

- Barnet har viden om akvarelteknikker 

Engelsk Vi er afhængige af rent drikkevand på jorden for at mennesker og 

dyr kan leve. Heldigvis er vores jord beriget med mange forskellige 

dyrearter, dem skal vi passe godt på. For at kunne gøre dette, er det 

vigtigt at have et godt kendskab til de forskellige dyrearter og deres 

levevilkår. I disse uger arbejder vi med dyr som emne og lærer de 

engelske navne og kendetegn på dyr til lands, til vands og i luften.  

- Barnet kan afkode hyppige engelsk ord med billedstøtte, samt 

forstå hovedindholdet af enkle, fortællende tekster 

- Barnet kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete 

hverdagsemner på engelsk 

- Barnet kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte 

tekster om hverdagsemner på engelsk 

  
UGE 12, 13, 14 (Vi afholder også samtaler i disse uger) 

Fag /undrings-

spørgsmål 

Beskrivelse Mål: 

EMNE-Fredag  

- Hvorfor smelter 

indlandsisen? 

Vi læser tekster fortalt af mennesker, der har oplevet 
naturkatastrofer. Vi bliver så påvirket af det, at vi vil demonstrere 
for klimaet. Vi laver derfor en happening, hvor vi demonstrerer for 
miljøet. 

- Barnet kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid og 
sted til eget liv 

NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvorfor er koalaen næsten 

uddød? 

 

Naturkatastrofe 
Tsunamier, poler, der smelter, skovbrande, jordskælv 
 

- Barnet skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og 
natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over 
for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold 
til en bæredygtig udvikling. 

AKTUELT Det begyndte med en skolestrejke og et skilt med ordene ”Skolstrejk 
för klimatet”. Nu er den unge klimaaktivist Greta Thunberg fra 
Sverige blevet verdenskendt for sin klimakamp.  

- Barnet kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid og 
sted til eget liv 

BILLEDKUNST Vi maler bannere og gør klar til happening. - Barnet kan udtrykke følelser for vores planet ved hjælp af 
billeder 

- Barnet kan arrangere en happening 

ENGELSK  Vi går i skole hver dag. Her findes der møbler, tavler, og vi lærer en 

masse nye ting. Alt dette tager vi som en selvfølge i Danmark, men 

sådan er det ikke alle steder i verden. I disse uger arbejder vi med 

“school og education” og lærer om, hvordan det er at gå i skole 

- Barnet kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande 

med egen hverdag 
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andre steder i verden. Vi lærer en masse nye ord som omhandler 

det at gå i skole, og øver os i at fortælle andre om vores skoledag. 

- Barnet kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger, 

samt kan deltage i sproglege 

- Barnet kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte 

 

PÅSKEFERIE  

UGE 15 

 

SKOLENS FØDSELSDAGSUGE  
UGE 16 

    
UGE 17, 18, 19 & 20 

Fag /undrings-

spørgsmål 

Beskrivelse Mål: 

EMNE-Fredag  

 

Vi arbejder med storyline i flere fag. Her skal vi bl.a. bygge vores 
egne byer og lokalsamfund. 
Derudover skal vi høre om Sustainable Now, der arbejder på at 
skabe en bæredygtig fremtid for Tasiilaqs børn og unge. Tasiilaq er 
et lille lokalsamfund i Østgrønland. Søren, Frederiks far, kommer og 
fortæller om projektet.  

- Barnet lærer at forestille sig noget, at tænke, at undres, at 
undersøge, at forklare, at argumentere 

- Barnet udvikler handlekompetence 

NATUR/TEKNOLOGI 
- Hvornår spirer et frø? 

 

Hvordan hjælper vi med, at der er grønt i de store byer?  
Vi vil så vores egen køkkenhave. 

- Barnet lærer om spiring 

- Barnet lærer om fotosyntesen 

AKTUELT Vi arbejder også med Storyline – se ”EMNE-fredag” - Barnet lærer at forestille sig noget, at tænke, at undres, at 
undersøge, at forklare, at argumentere 

- Barnet udvikler handlekompetence 

BILLEDKUNST 
 

Vi arbejder med landart og hører om kunstneren Andy Goldsworthy. 

Børnene lærer at lave stedsrelateret kunst. Vi bruger de materialer 

vi finder i naturen. 

- Barnet får kendskab og erfaring med kunstformen Landart både 
teoretisk og i praksis. 

ENGELSK  
 

I 2018 var London verdens mest bæredygtige by. Storbyen lå helt i 

top i forhold til klima, økonomi og samfund. Vi skal undersøge hvad 

der er særligt ved London: hvad kan man se af seværdigheder, hvis 

man besøger byen og hvad det er de er så gode til i forhold til 

klimaet.  

- Barnet kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande 

med egen hverdag 

- Barnet kan genkende engelsk i mange sammenhænge i Danmark 

og har viden om sprogets betydning for adgang til verden 

UGE 21 

FÆLLESLEJR 

UGE  22, 23, 24, 25 & 26 

UDESKOLE & OPSAMLING  
 

ALLE FAG 
 

 
 

I denne periode arbejder vi med udeskole. Arbejdsmåden giver 
plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig 
søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær. Udeskole handler om 
at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning. 

- Barnet forholder sig til sig selv i naturen  

- Barnet oplever undervisningen konkret og sanselig  

- Barnet medvirker til at sætte billeder på abstrakte begreber  

- Barnet lærer at uddybe og skabe en omverdens forståelse 

- Barnet er i en aktiv læringsproces 


