
Rammeplan for Yngste 

forår 2020 

2030 - Vores fælles fremtid 

I dette halvårsemne har vi på skoleskemaet indført faget Verdenstime. Her danner FN’s 17 verdensmål og 

FN’s konvention om barnets rettigheder rammen for undervisningen med afsæt i børnenes egen undren og 

håb for fremtiden. Nogle af børnenes spørgsmål står med kursiv under hvert emne. 

Uge  Emne Verdensmål 
2-3 Opstart af emnet 2030 - Vores fælles fremtid med åbninger og undrespørgsmål. 

Vi tager afsæt i børnenes juleferieopgave om at plante et håb for fremtiden. 
Herudover ser vi små filmklip med blandt andre Hr. Skæg i Indonesien og Bubber, 
der i forbindelse med U-landskalenderen besøger børn i Bangladesh.  

 
4-6 Sund og bæredygtig 

Formål: At få børnene til at forstå, at vand er afgørende for alt liv, og at det er 
vigtigt, at vi passer på jordens vandressourcer, så der er rent vand til alle. 
Derudover har vi fokus på sundhed og bæredygtighed og de forskelle, der kan 
være, alt efter om vi lever i et fattigt land eller i et rigt land. 
 
Hvorfor bruger vi egentlig så meget vand? 
Hvorfor spiser vi så meget kød? 
Hvorfor får de fattige ikke mad? 
Hvorfor spiser de søde kartofler til morgenmad (i Indonesien)? 
Hvorfor spiser de ikke med bestik? 
Hvorfor vasker de fingre mange gange i løbet af dagen? 
Hvordan smagte den indonesiske suppe med ris? 
Hvorfor skulle en pige fra en større klasse kigge på børnenes negle, tænder og 
ører? (i Indonesien) 
 
 
Natur/teknologi: Om rent vand, rensning af havvand, vandets kredsløb.  
Sundhedslære: hvad er sundhed? Om kost og hygiejne 
I uge 6 vil vi have særlig fokus på vegetarisk mad.  
Billedkunst: Iagttagelsestegninger af mad og planter. Herunder øve 
skraveringsteknikker med blyant. Derudover lave pynt til klasselokalet. 
 
 

  

 

 

 

7 Vinterferie  



8-12 Den store verden – om affald, genbrug, bæredygtig energi, klima og truede dyr 
 
Formål: Vi har fokus på globale problematikker, affald, genbrug og genanvendelse 
samt truede dyr. 
 
 
Hvorfor sejler man ud og smider skrald og olie i havet? 
Hvorfor spiser dyrene skraldet? 
Hvorfor smider nogen skrald i naturen og i havet? 
Hvorfor genbruger vi ikke det plastik vi smider ud? 
Hvorfor kan vi ikke bruge noget andet end plastik (fx til madvarer)? 
Hvorfor kan vi ikke lave papir ud af andet end af træ? 
Er der noget, der kan forsvinde af sig selv i naturen? 
Hvorfor skyder mennesker dyr (dyrene kunne jo have en familie)? 
Hvorfor skyder vi dyr for at få deres skind? 
Hvorfor bruger vi så meget strøm og elektronik? 
Hvad bruger man en vindmølle til? 
Hvorfor bruger vi så meget energi på Jorden? 
Hvorfor varmer vi Jorden så meget op? 
 
 
Natur/teknologi: Nedbrydningstider for affald med små forsøg. Læse og høre om 
truede dyr; hvorfor er de truede? Herunder får børnene kendskab til de syv F’er: 
Føde, Form, Farve, Findested; Formering, Fjender og Forsvar.  
Lære om ”grøn energi” og lave små vindmøller. 
 
Billedkunst: Designe fantasidyr ud fra de 7 F’er (tegning, maleri og skulptur) 

 

 

 

 
13-14 Færdselslære 

 
Formål: Med Gåprøven arbejder vi med trafikal adfærd. Gåprøven ruster børnene 
til at kunne færdes sikkert til fods i lokalområdet. 
Hvorfor er der så mange biler på vejene i Bangladesh? 
Hvorfor kører så mange uden styrthjelm på deres scooter? 
Hvorfor flyver hr Skæg ikke i luftballon men i flyvemaskine til Indonesien? 
 
Færdselslære med gåprøven og ”På gåtur med Albert og Rose” (et materiale fra 
”Rådet for sikker trafik”) 
Besøgsdage tirsdag 24. og onsdag 25. marts 
Sponsorløb fredag d. 3. april 

 

15 Påskeferie  

16 Forberedelsesuge til Skolens fødselsdag 
Mandag 2. påskedag.  
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 18. april hvor skolens fødselsdag fejres 

 



17-20 Børneliv 
Formål: Vi har fokus på skolegang/uddannelse, børnearbejde, sundhed og børns 
rettigheder 
Hvordan gør vi det rart for alle at gå i skole? 
Hvorfor er det ikke alle, der har råd til medicin eller til at komme på hospitalet? 
Hvorfor havde drengen (fra Indonesien) ikke så meget legetøj?  
Hvorfor havde han sådan noget voksentøj på?  
Hvorfor var der ikke så mange møbler eller lys i huset? 
Hvorfor ser børnene så glade ud, når de bor i slum? 
Hvorfor er de SÅ fattige? 
Hvordan leger de, når de ingen legeplads eller legetøj har? 
Hvorfor kan børnene ikke gå i skole, når forældrene er fattige? 
Hvordan kan hr Skæg og drengen forstå hinanden? 
 
 
Dansk: Forfatterværksted, hvor børnene introduceres for handlingsbroen (en 
begyndelse, midte og slutning) og digter historier om forskellige børn i verden. 
Billedkunst: Klasseværelser og skolemiljøer fra forskellige steder i verden 
illustreres i små tableauer i skotøjsæsker.  
Samvær/nærvær: lege sammen uden legetøj og uden sprog. 

 
 

 

 

 
 

21 Fælleslejr fra mandag til onsdag.  
 
Kristi himmelfartsferie 

 

22-24 Gør en forskel  
 
Formål: At lære de grundlæggende principper i Børnekonventionen at kende. 
Børnene skal kende til, hvilke rettigheder man har som barn, uanset hvor i verden 
man er født, om man er rig eller fattig, dreng eller pige. Samtidig er målet at 
klæde dem på til at bruge rettighederne, så de rustes til at sige til og fra og ideelt 
set kan agere som Børnekonventionsambassadører. 
 
Hvordan kan vi prøve at nå verdensmålene i hele verden?  
Hvorfor tænker vi ikke på dem, der er fattige (mangler mad)? 
Kan vi lave et arbejde, så nogen samler skrald op i havet? 
 
Børnekonventionens rettigheder med fokus på artiklerne: ”Man må ikke 
diskriminere” (artikel 2) ”Respekt for børns mening” (artikel 12) og ”Tanke og 
religionsfrihed” (artikel 14)  
 
Billedkunst: Vi laver håndlavet papir ud af genbrugspapir og nedskriver håb for 
fremtiden på disse med vores skønneste håndskrift. 
 
mandag 2. pinsedag og fredag er grundlovsdag.  
 

 

 

 
 



24-25 ”Yngste City” 
Formål: At udnytte børnenes veludviklede evner til at leve sig ind i en fiktiv 
situation. I ”Yngste City” er børnene aktive medspillere, og gennem leg lærer de 
bl.a. om grundlæggende elementer i et demokratisk samfund. De bliver udfordret 
på fantasien og deres samarbejdsevner. 
 
Alle fag inddrages til at skabe en by med gode jobs, ordentlige arbejdsvilkår samt 
produktion og salg af varer. Byens åbnes og vises i aktion, når vi holder afslutning 
for Yngste om torsdagen.  
 
Matematik: Regne med penge og priser, prissætte varer, foretage indkøb (med 
legepenge) 
Dansk: Lave beskrivelser om livet i byen og om de forskellige butikker og 
håndværk. Skrive skilte i hånden og på pc. 
Natur/teknologi: Kigge på bykort og lære om infrastruktur 
Billedkunst: Tegne byens skyline med farvelære om komplementærfarver 
 
Afslutning i Yngste. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 18. juni 

  

 

 

26 Almindelige timer og afrunding af fællesemnet og skoleåret 
På besøg hos Stine 
Sidste skoledag fredag 26. juni 

 

 

Hverdagen i Yngste 

Skoledagen starter kl. 8.00, hvor vi siger godmorgen og giver kort information om, hvad dagen bringer, 

inden vi går til morgensamling kl. 8.10. Vi lægger stor vægt på en rolig start på skoledagen, hvor alle bliver 

hilst på. Undervejs i første undervisningsmodul går vi alle sammen som regel udenfor og laver en 

bevægelsesleg. Vi afsætter god tid til spisning af madpakker forud for begge pauser. Forud for 12-pausen 

laver vi legeaftaler med børnene og tilsvarende for 10-pausen alt efter behov. Vi bestræber os på at afslutte 

skoledagen på en rolig måde, så børnene får en glidende overgang til fritten.  

 

Dansk i Yngste 

I Verdenstimerne arbejder hele yngstegruppen med de samme opgaver men på forskellige niveauer alt 

efter børnenes kunnen. Vi tager afsæt i ”2030 - Vores fælles fremtid-emnet” og udnytter, at vi lærer rigtig 

meget af hinanden, så børnene vil ofte parvis eller i små grupper skulle læse og løse opgaverne sammen. 

Her prioriteres det, at børnene møder hinanden med respekt og hjælpsomhed. I timerne inddrages 

forskellige værkstedsaktiviteter for at variere undervisningen og for at tilgodese mange forskellige måder at 

lege med sproget, tilegne sig læsefærdigheder på og træne den skriftlige som den mundtlige fremstilling 

herunder drama og fortælling. Hver fredag skriver alle børnene logbog, hvor de udvælger nogle 

begivenheder fra ugens løb, som de skriver om. Her er skriveprocessen, børnestavning og refleksion i fokus. 

I to lektioner om ugen (mandag og onsdag) er børnene inddelt i hold 0 og hold 1, hvor  

Hold 0 arbejder med Hop om bord med Kaptajn Karlsen. Nu er alle bogstaverne ved at være gennemgået, 

og børnene får udleveret den dertilhørende opgavebog og skrivebog. Herefter tager vi fat på 

begynderlæseundervisningen. Her optimeres læseindlæringen ved, at de samme ord og den samme tekst 



læses flere gange. Vi lægger stor vægt på, at læseindlæringen foregår i en tryg, forudsigelig og hyggelig 

ramme, hvor alle kan være med, selvom der vil være forskel på, hvor langt børnene er i læseudviklingen. 

Der arbejdes fortsat og i stigende grad med børnenes egne tekster og her vil børnestavning være det 

bærende element. Børnestavning tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og øger 

motivationen for at skrive, hvilket også understøtter læsningen. Der arbejdes også med håndskrift og 

bogstavernes korrekte skrivevej. Lektierne skrives i ”dagbogen” på forældreintra. 

Udover selve læseundervisningen vil værkstedsaktiviteter anvendes i høj grad, så vi dermed tilgodeser 

børnenes forskellige måder at lære på. Den legende tilgang med meget bevægelse undervejs danner fortsat 

fundamentet for læringen og læselysten.  

En kontinuerlig rutine med læsning hjemme hver dag er vigtig, for at fremme den optimale læring og 

fremme jeres barns læselyst. 

Vi har fokus på følgende færdighedsmål:  

- barnet kan anvende enkle førlæsestrategier 

- barnet kan formulere undrespørgsmål 

- barnet kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge 

- barnet kan stave lette ord 

- barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

- barnet kan veksle mellem at lytte og ytre sig 

- barnet kan improvisere med kropssprog og stemme 

- barnet kan samtale om, hvad vi bruger sproget til 

Hold 1 arbejder med ”Den første læsning” på samme måde som i efteråret – nu med læselektier til hver 

anden dag og løbende opgaver i arbejdsbogen. Derudover arbejder vi med små læsebøger med 

dertilhørende ”læs-og-forstå-opgaver”, som for at træne børnenes læseforståelse løses, når bogen er læst. 

Lektierne kan følges på læsekortet og i ”dagbogen” på forældreintra. 

I løbet af foråret bliver hold 1-børnene lix-testet. Barnets lix-tal kan give en fornemmelse for, hvilken 

sværhedsgrad de individuelle frilæsningsbøger skal have. Hvis bogen passer til barnet, skal læsningen 

opleves let og ikke hakkende. På baggrund af barnets lix-tal og jeres egne erfaringer, opfordrer vi jer til at 

låne læsebøger på biblioteket for at støtte op om jeres barns læsning og læselyst.  

Det er fortsat vigtigt, at I derhjemme afsætter ca. 20 minutter dagligt til læsning. 

Vi har fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan skrive små og store bogstaver i håndskrift 

- barnet kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift  

- barnet kan stave lette ord 

- barnet har viden om bogstav-lydforbindelser 

- barnet har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede 



- barnet kan lege med sprog, billeder og fortælling 

 -barnet kan improvisere med kropssprog og stemme 

- barnet kan sætte tekstens tema i relation til eget og andres liv 

  

Matematik 

På både hold 0 og hold 1 tager vi afsæt i matematikbogen ”Format” som fællesaktivitet. Der opbygges et 

”univers” med fortælling og leg, hvorigennem børnene opnår matematiske kompetencer. På de enkelte 

hold følges vi ad og sikrer os dermed, at alle matematiske områder gennemgås. Arbejdet i bogen 

understøttes af værkstedsarbejde for at fastholde den legende og differentierede tilgang til læring. Der er 

sammenhæng mellem værkstedsarbejdet og Format-systemet – og denne sammenhæng er vigtig for 

børnenes matematiske forståelse.  

På hold 0 har vi fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan læse og ordne etcifrede naturlige tal 

- barnet kan bestemme antal i hverdagssituationer 

- barnet kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer 

- barnet kan kategorisere figurer 

- barnet kan beskrive objekters placering i forhold til hinanden 

 

På hold 1 har vi fokus på følgende færdighedsmål:  

- barnet kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik 

- barnet kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer 

- barnet kan besvare og stille matematiske spørgsmål 

- barnet kan udvikle metoder til beregning af naturlige tal 

- barnet har viden om og kan anvende geometriske begreber  

- barnet kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser 

- barnet kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger 

- barnet kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, herunder i digitale medier 

- barnet kan kommunikere med og om matematik ved hjælp af enkle fagord og begreber 

- barnet kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog 

 

 

 



Engelsk 

Engelskundervisningen foregår på blandede hold i Yngstegruppen og bygges fortsat op efter en 3-delt 

metode: 

”Meeting the language”, hvor børnene præsenteres for nye ord og vendinger i en helhed med fokus på at 

lytte og forstå. Børnene synger, laver bevægelser og imiterer det, de præsenteres for og opdager 

derigennem, hvad de engelske ord og vendinger betyder. 

”Manipulating the language”. Her arbejder børnene med sange, lege og forskellige kommunikative 

aktiviteter, hvor de primært skal lytte og tale. Børnene lærer herigennem begyndende grammatik i en 

funktionel sammenhæng. 

”Making the language your own”. Børnene udforsker sproget ved at eksperimentere og ved at turde gætte 

på ord og turde udtale dem. 

Vi har fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan forstå korte fraser 

- barnet kan deltage i sproglege 

- barnet kan præsentere enkle sange, rim og remser i kor 

- barnet kan efterligne hyppige ord og fraser 

- barnet kan mime for at få sit budskab igennem 

- barnet kan lære sprog ved at gentage fraser i rytme 

 

Natur/teknologi 

I natur/teknologi skal børnene lære den naturvidenskabelige arbejdsmåde at kende. Det vil sige de skal 

lære at iagttage og stille undrende spørgsmål, finde mulige forklaringer (hypotese), eksperimentere og 

drage konklusioner. 

 Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan fortælle om ressourcer fra hverdagen  

- barnet kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber           

- barnet kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag 

- barnet kan konstruere enkle modeller 

- barnet kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen         

- barnet kan fortælle om ændringer i naturen 

 

 

 



Samvær og nærvær 

I samvær og nærvær handler det om at styrke trivslen i yngste gennem samtaler, aktiviteter og 

”temperaturmålinger”. Vi lærer og leger også en masse lege, som børnene kan bruge i pauserne og fritten.  

 

Billedkunst 

Billedkunst vil være en vekselvirkning mellem billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation. Der 

arbejdes med billedsproget som en særlig sproglig udtryksform. Der vil indgå samtale om og analyse af 

såvel egne som andres billeder. Der vil være vekselvirkning mellem frie udtryk og mere bundne opgaver. 

Centralt for undervisningen vil være, at børnene bruger billeder som individuel og fælles kommunikations- 

og udtryksform. Faget tager udgangspunkt i basale teknikker og viden om, hvad billedkunst er og hvad faget 

kan bruges til. 

Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan tegne og male ud fra ideer og oplevelser 

- barnet kan fremstille rumlige billeder 

- barnet kan anvende basale teknikker og viden om farvelære 

 

Musik 

Musikundervisningen vil i yngste gruppe primært handle om, at vi skal opleve det musikalske univers ved at 

synge, lytte og lege/spille musik. Vi vil bl.a. gennemgå de forskellige musikgenrer ved at lytte til dem. 

Udgangspunktet for musikundervisningen vil ofte være en fællessang, sange knyttet til årstider eller 

højtider, rytme, bevægelse og sanglege. Yngstegruppen skal i løbet af foråret udbygge deres forståelse for 

fællessang, rytmer, sanglege samt brug af enkelte instrumenter. Vi vil derudover bruge mindfulness for at 

skabe ro og øve sig i at mærke sig selv. Endvidere vil vi have fokus på de sange, der bliver sunget til 

morgensamling, så børnene har kendskab til de sange, der bliver sunget i fællesskab. 

Der vil være fokus på følgende færdighedsmål: 

- barnet kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse 

- barnet kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter 

- barnet kan lytte til og udtrykke sig om musik 

- barnet kan synge med på nye og ældre sange  

- barnet kan deltage i sanglege og bevægelseslege 

- barnet kan deltage i enkelt sammenspil 

 

 

 


