
 

 

 

Rammeplan i Ældste 1 - forår 2020 



1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A B C D E F

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

8.00-8.30 1 time 45 min

GRUNDSKEMA Æ1 Ugens målvurdering

Historie/samfundsfag

1.MODUL

Målsætning og 

kursusdansk Matematik Praktisk-musisk valgfag - Hold 6 Dansk Lina, Jonas

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

1time 15 min Præst Hold 7

9.45-10.05

2 MODUL Engelsk Dansk Naturfag Naturfag Engelsk

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

1 time 15 min

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

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 - fra 1. januar

GODMORGENTID/Morgensamling

PAUSE

SPISEPAUSE

PAUSE



Generel info
Uge: Bemærkninger

2 1. skoledag elever

3

4

5 Vi tilstræber at opbygge undervisningen udfra et princip om kortere oplæg, inddragelse, bevægelse og fordybel 

6 Temauge 6

7 Vinterferie

8

9

10 Mandag - fastelavn

11 Mandag - Levende musik i skolen

12 Projektuge - 2030 vores fælles fremtid

13 Fremlæggelser mandag

14

15 Generalforsamling den 11. 

16 Påskeferie

17 Skolens fødselsdag

18 Konfirmation hold 7 lørdag

19

20 Store bededag fredag

21

22 Fælleslejr mandag-onsdag. Kr. him. 

torsdag og fredag

23 Grundlovsdag onsdag

24 Pinsemandag. Afslutning torsdag

25 Forberedelsesuge til lilleskolefestival 

hold 7

26 Lilleskolefestival mandag-onsdag hold 7 

og 8

Sidste skoledag fredag

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: Onsdag 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.  

Projektuge: I vores projektuge er det overordnede tema "2030 - vores fælles fremtid". 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. 



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: Onsdag 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.  

Projektuge: I vores projektuge er det overordnede tema "2030 - vores fælles fremtid". 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. 



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-5 Mål nr. 13: Klimaindsats - Jeg kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger 

samt mulige fremtidsperspektiver.

- Jeg kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i 

tekster.

- Jeg kan udarbejde ekspressive tekster gennem forståelse 

for andres livssituationer.

- Jeg kan forstå novellegenren og arbejde aktivt med 

berettermodellen.

Opstarten på dette emne tager sit afsæt i de millioner af flygtninge, som findes på 

globalt plan, som følge af bl.a. klimaproblematikker. Vi vil fortolke egne og andres 

livssituationer med udgangspunkt i virtual reality dokumentaren Clouds over 

Sidra, hvor vi følger den syriske pige Sidras hverdag. Under forløbet vil vi også 

undersøge, hvad hverdagen indeholder af udfordringer, muligheder og håb, for 

Sidra og os selv.

Desuden vil vi arbejde i dybden med novellegenren ved at analysere og fortolke 

klimanoveller af bl.a. Jesper Wung Sung.

6

7

8-9 Mål nr 15: Tingprosa - Jeg kender tingsprosagenren og kan selv skrive en 

tingsprosatekst.

- Jeg kan analysere og give feedback på en tekst.

- Jeg kan anvende forskellige strategier til at arbejde med 

kreativ skrivning.

Vi skal ud i naturen og finde en "ting". Vi gennemgår nogle æstetiske 

læreprocesser, hvor de skal udnytte deres sanser til at fremstille en tekst. Vi skal 

fremstille tekster, hvor vi er øjebliksfikseret og producerer kortprosatekster med 

udgangspunkt i en "ting", som barnet finder. De skal sammensætte foto af tingen 

med tekst. 

10-11  Væredygtighed - Jeg kan genkende dagbogsgenren, når jeg støder på dem i 

aviser, blade, bøger eller på nettet.

- Jeg kan gennemskue forfatterens hensigt og budskab 

genren.

- Jeg kan skrive meningsfuldt og personligt.

Vi arbejder med dagbogsgenren, og med udgangspunkt i genren vil vi arbejde 

med, hvad "væredygtighed" betyder, og hvilke rolle det spiller i børnenes 

hverdag. Børnene skal fremstille en længere tekst, hvor vi "ombygger" Æ1 til 

forfatterværksted. Ved ugens slutning afleverer børnene deres skriftlige 

fremstilling. (uge 11)

12

13-15 Mål. 5, 16 og 

populærkultur "Beyonce, 

køn og ligestilling"

- Jeg kan udarbejde dramatiske og interaktive produkter. 

- Jeg har viden om virkemidler i musikvideoer.

- Jeg er bevidst om, hvordan billede, lyd og tekst kan fremme 

betydningen i musikvideoen. 

Vi arbejder med tolkning og tematiker. Børnene skal producere egne 

musikvideoer, hvor de skal fremhæve et budskab. Desuden skal børnene 

sammenligne kvindeidealet igennem tiden. De skal selv være undersøgende på, 

hvordan kvindeidealet har ændret sig op igennem årtierne. Denne ændring vil vi 

både anskue fra et generelt samfundsperspektiv, samt desuden via et særligt 

fokus på populærkulturen og analyse samt fortolkning af nutidige musikvideoer. 

Som en sammenfatning af børnenes fortolkning af forløbet og forståelsen for 

genren, vil børnene producere egne musikvideoer.

16
17 Skolens fødselsdagsuge

Påskeferie

Projektuge

Dansk

Vinterferie

Uge sex



18-21 Mål nr. 5: Bæredygtige 

reklamer 

- Jeg kender reklamegenren og kan analysere 

billedekommunikation.

- Jeg kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold 

og virkelighed.

- Jeg kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende 

kommunikation på internettet.

 Vi skal have et indblik i, hvordan reklamebranchen påvirker mennesket. Vi tager 

udgangspunkt i de 17 verdensmål og ser hvordan forskellige brancher brander sig 

på, at være bæredygtige. Vi tager udgangsunkt i reklamefilm, reklamebilleder og 

skjulte reklamer på forskellige platformer. Vi vil analysere dem for, hvilke 

budskab de vil udbringe og hvordan modtageren vil handle ud fra reklamen.  

Herigennem vil børnene sammenfatte virkemidler og budskab og få inspiration til, 

hvordan man kan producere sin egen reklame. Børnene skal producere en 

reklame med udgangspunkt i de 17 verdensmål. 

22

23-24 Mål nr. 1: Afskaf fattigdom - Jeg kan bruge kroppen som udtryksmiddel.

- Jeg har kendskab til dokumentargenren.

- Jeg kan sammenfatte informationer fra forskellige 

elementer i en dokumentar.

Antallet af fattige og ekstremt fattige er faldet drastisk på globalt plan siden 

starten af 90'erne. Men det er ikke nok bare at gøre en ende på den mest 

ekstreme fattigdom. Et liv med få midler om dagen er stadig for hårdt, for der er 

ikke penge nok til at få tilstrækkelig næring i maden, sende sine børn i skole, og 

andre helt grundlæggende behov. I dette forløb vil vi sætte fokus på den 

eksisterende fattigdom, som også findes i Danmark. Her vil vi bl.a. se en 

dokumentar omkring emnet og gennem dramatisering skabe en forståelse for 

klasseskel.

25 Hold 6 - fortsat Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

26 Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste skoledag 

fredag

Fælleslejr



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-5 Klimaindsats

- i undersøgende og 

statistisk perspektiv

- Jeg kan inddrage faglig læsning i matematik samt 

forklare indholdet af den faglige tekst.

- Jeg kan designe egne statistiske undersøgelser.

- Jeg kan anvende programmet Geogebra til at 

tegne med præcision.

- Jeg kan regne med store tal og omregne mellem 

flere enheder og kurser.

Vi ved fra forskningen, at klimaforandringerne er en realitet og i overvejende grad 

menneskeskabte. Der er allerede mange gode projekter i gang på nationalt og globalt plan i 

forhold til udbedringen af CO2-udledningen. Hvor meget ny skov skal der f.eks. plantes for 

at udbedre den gennemsnitlige danskers CO2-udledning? Vi vil også se nærmere på det 

skjulte vandforbrug i vores produktion, som f.eks. er enorm under tøjproduktionen.

6

7

8-11 Procentregning, brøk og 

decimal

regnehistorier for MG1

- Jeg kan anvende brøker, decimaltal, og procent 

og jeg kender sammenhængen mellem disse.

- Jeg kan formidle viden til andre.

- Jeg kan regne med 10-talssystemet

- Jeg har viden om brugen af 60-talssystemet

Vi veksler til daglig mellem mange matematiske begreber - bl.a. brøker, procent og 

decimaltal. Det er en forudsætning at kende til vores positionssystem for at kunne forstå en 

sammenhæng. Vi vil her have fokus på, hvordan man formidler viden til yngre børn, så det 

er brugbart for deres begrebsapparat. Vi skal lave lærings-/forståelsesvideoer og forløb for 

MG1.

Det vil også være her hold 7 vil starte op på problemløsende matematik med afleveringer. 

12

13-15 Spil, chance og 

sandsynlighed

* Jeg kan gennemføre og præsentere egne 

statistiske undersøgelser

* Jeg har viden om sammenhængen mellem 

frekvenser og sandsynlighed

* Jeg kan anvende udfaldsrum og tællemåder til at 

forbinde enkle sandsynligheder med tal

Alle børn har ret til fritid og leg. Lege bliver også til spil. Rundt i verden findes der forskellige 

former for spil. Alle kulturer har deres spil. Vi vil se på, hvorfor spil kan være samlende, og 

hvordan man ved hjælp af matematikken kan vurdere og gennemskue forskellig muligheder, 

udfald og sandsynlighed for gevinst. Matematikken handler meget om at undersøge, forsøge 

og vurdere resultater. 

16
17

18-21 Geometri - Jeg kan undersøge todimensionelle gengivelser af 

objekter i omverdenen.

- Jeg kan analysere mønstre og symmetrier i 

omverdenen.

- Jeg kan omskrive mellem måleenheder.

Hvilke matematiske problemstillinger bliver man stillet overfor, når man f.eks. flytter 

hjemmefra for første gang? Hvad betyder det f.eks., at man skal betale skat, og hvordan 

udregnes dette? Hvordan kan man indrette sin lejlighed, for at man har plads til sine 

møbler? Hvordan får man budgettet til at række, så man ikke sulter den sidste uge af 

måneden? Spørgsmål som disse er bare nogle af dem, som vi vil finde svar på i dette forløb, 

som både skal koble praksisnære problematikker sammen med geometriske opgaver.

Skolens fødselsdagsuge

Påskeferie

Matematik

Tema: uge sex

Vinterferie

Skolens fødselsdagsuge



22

23-24 Ligninger og funktioner - Jeg ved hvordan jeg kan vurdere og aflæse 

sammenhænge mellem f.eks. pris og mængde.

- Jeg forstår en grafs opbygning og hvordan jeg kan 

aflæse informationer i et koordinatsystem.

- Jeg har viden om hvordan jeg løser en ligning

- Jeg kan aflæse en lineær funktions hældning og 

skæringspunkt

Hvad kan egentlig bedst betale sig i hvilke sammenhænge? Det er væsentligt at kunne 

vurdere, hvad der vil være bedst at gøre i en given situation - og hvad man evt. skal gøre, 

hvis forudsætninger ændrer sig. Hvilket abonnement skal jeg vælge, hvilket selskab skal jeg 

vælge hvis...? Vi vil se på ligefremme sammenhænge og igen se på, hvordan man vha. 

ligningsløsning kan give svar i hverdagen.

25 Buffere Hold 6 - fortsat Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

26 Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag

Fælleslejr



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-6 Equals Du kan forstå hovedindholdet i en engelsk spillefilm. 

Du kan deltage i spontane samtaler om filmens tema, 

ligestilling.  

Du kan fortælle om kulturmøder.  

Du kan bruge indlært ordforråd i en ny sammenhæng. 

I dette forløb skal vi arbejde med temaet ligestilling. Med afsæt i filmen Green 

book vil vi samtale om ligestilling i et historisk, amerikansk perspektiv og drage 

paralleller til i dag og egne oplevelser og meninger. 

Vi vil desuden skulle forholde os til begrebet ligestilling, hvad er det, hvor er det, 

og hvad kan vi gøre for at få mere af det? Er det det samme som at være ens? Kan 

man blive behandlet forskelligt i ligestillingens navn? 

Mål 10: Mindre ulighed

7

8-11 Save our planet Du kan argumentere for egne holdninger om kendte emner.

Du kan skrive lyrik om et holdningspræget tema

Du kan forstå og gengive hovedindhold i fagtekster

Udgangspunktet for dette emne er de unge og deres holdninger om klodens 

tilstand. Hvor er vi på vej hen, og hvordan får vi ændret adfærd i en verden under 

pres? Vi skal tage stilling til klima, livsstil og kultur. Vi skal også udtrykke følelser 

gennem lyrik og billeder.

Mål 13: Climate Action

Mål 2: Stop hunger
12

13-15 Life under water Du kan forstå hovedindholdet i en engelsk fagtest.

Du kan nærlæse en tekst og finde ord relateret til live under 

vandet

Du kan genkende relevante nøgleord og tage noter, mens du 

lytter til en optagelse eller ser en video om emnet.

Du kan formidle din viden om livet i havet i en kreativ 

produktion.

I disse uger sætter vi særligt fokus på livet i havet. Vi læser fagtekster og tilegner 

os viden, samt formidler den viden i en lille kreativ produktion. 

Mål 14: Livet i havet

16
17

18-21 To be a me without U Du har viden om argumentative sproghandlinger.

Du kan indgå i en enkel, spontan samtale om kendte

emner.

Du kan udtrykke dig mundtligt om grundfølelser og 

grundholdninger 

SoMe fylder meget i de unges hverdag. Forløbet her vil dykke ned i, hvad der 

definerer os som mennesker både på de sociale platforme og IRL. Vi skal se 

nærmere på glæderne og sorgerne ved ungdommen. Kærlighed, identitet, 

holdninger og følelser kommer i spil.

22

Engelsk

Fælleslejr

Skolens fødselsdagsuge

Vinterferie

Projektuge

Påskeferie



23-24 Summertime Du har viden om enkle kulturog samfundsforhold i 

engelsksprogede lande

Du kan tage initiativ til kommunikation med personer i 

udlandet.

Hvad er din drømmeferie? Vi arbejder med ordforråd om sommer, forskellige 

ferieformer og rejser.  

25 Hold 6 - fortsat Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

26 Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste skoledag 

fredag



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-5 Mål nr. 13: Klima indsats - Jeg kan beskrive naturfaglige problemstillinger i min nære 

omverden.

- Jeg kan beskrive (og udføre) de handlinger, som skal ske på 

individuelt niveau for at være i stand til at tilpasse mig 

klimaforandringerne.

- Jeg kan analysere dele af stofkredsløbet f.eks. 

kulstofkredsløbet.

Klimaforandringer er i dag og i fremtiden en realitet, og eksperter er enige om, at 

en yderligere global stigning i klodens temperatur vil få alvorlige konsekvenser. 

Allerede nu betyder klimaforandringer et mere uforudsigeligt og voldsomt vejr 

med f.eks. kraftigere storme og orkaner. Disse forandringer i vejret har igen 

betydning for mennesker og dyrs liv. Vi må forstå disse, og lære hvordan vi kan 

udbedre dem og/eller leve med de nye forandringer

I dette forløb vil vi gennem et miniprojekt, som skal fremlægges for MG2, blive i 

stand til at kunne forklare hvad klimaforandringer er, og hvordan vi kan gøre en 

indsats for at mindske vores klimaaftryk på jorden.

6

7

8-11 Mål nr. 7: Bæredygtig 

energi

- Jeg kender til vedvarende energikilder, og jeg kan med 

enkelte modeller visualisere energiomsætningen.

Med en fortsat stigende befolkning i verden og en øget efterspørgsel på energi, 

da er et af FNs vigtigste punkter fokus på de vedvarende og rene energiformer 

såsom sol-, vind- og havenergi. I dette forløb vil vi arbejde med de 

grundlæggende energiformer og desuden bygge samt afprøve de vedvarende 

energiformer.
12

13-15 Mål nr. 14: Livet i havet og 

mål nr. 15: Livet på land

- Jeg har viden omkring biodiversitet, og jeg har viden om 

klimaets betydning for økosystemerne.

- Jeg kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige 

biotoper.

Forureningen af verdens floder og have vokser og mange plante- og dyrearter er 

truede. Foreureningen stammer blandt andet fra vores forbrug, landbruget og 

industrien. Også i Danmark er der et behov for at sikre at vores naturlige 

økosystemer ikke forurenes samt de naturlige habitater ikke ødelægges, således 

vores dyreliv udryddes. I dette forløb vil vi se nærmere på disse økosystemer 

gennem egne naturfaglige undersøgelser ved søen og i vores skov.

16
17

18-21 (Fortsat)
22

23-24 Mål nr. 3: Sundhed og 

trivsel

- Jeg har viden omkring sammenhænge mellem sundhed, 

livsstil og levevilkår hos mig selv og mennesker i andre 

verdensdele.

I dette forløb vil vi undersøge hvad det gode liv er i udlandet? Desuden hvad der 

kan betegnes som et godt liv i DK? Hvornår er et menneske sundt, og hvornår 

trives det? I dette forløb er det vores intention, at vi skal gøre en forskel for et 

andet menneske i vores omverden. 

25 Hold 6 - fortsat Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

Skolens fødselsdagsuge

Tema: Uge sex 

Fælleslejr

Naturfag

Vinterferie

Påskeferie



26 Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste skoledag 

fredag



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-5 Verdensmålene

FN

- Jeg har viden om internationale organisationer, som

Danmark deltager i. 

- Jeg kan diskutere internationale organisationers

rolle for konflikt og samarbejde i verden.

I dette første forløb dykker vi ned i de 17 verdensmål med et personligt udgangspunkt. Vi laver 

små videoer om ikke materiel rigdom for at sætte fokus på nogle privilegier i vores del af verden. 

Målet vil være at udvide horisont og nedbryde fordomme. 

Vi ser nærmere på tilblivelsen af FN og menneskerettighederne.

6

7

8-11 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.

12

13-15 Martin Luther king - Jeg kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med 

fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

- Jeg kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i 

samfundsforhold i fortiden.

I 1960erne stod verden i en brydningstid. Kold krig, oprustning, opgør med raceadskillelse og 

ungdomsoprør for at nævne et par stykker. Martin Luther King havde en drøm - hvad handlede den 

egentlig om? Vi ser nærmere på hvad der skete i den tid, og hvilken betydning periode har haft for 

den verden vi lever i i dag. 

16
17

18-21 Rejsen fra middelalderen 

til stenalderen 

- Jeg har viden om samfundsklasser i sten – og 

middelalderen. 

- Jeg har viden om, hvilke afgørende krige der fandt sted 

under disse tidsperioder.

- Jeg kan udarbejde en tidslinje med vigtige begivenheder i 

disse tidsperioder.

- Jeg har viden om, hvilke levevilkår mennesket levet under.

Vi tager på en rejse langt tilbage i tiden – tilbage til stenalderen og frem til middelalderen. Vi vil 

undersøge, hvordan samfundsklasserne var inddelt, og hvordan man fik rettigheder til at 

bestemme over en befolkning. Her vil vi også undersøge, hvordan krigsførsel foregik, og hvilke 

afgørende slag der fandt sted.

22

23-24 Reformationen og 

renæsancen 

- Jeg har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og 

omverdens historie.

- Jeghar viden om væsentlige

træk ved historiske perioder.

Efter en tur helt tilbage i tiden går vi lidt længere frem til reformationen og renæssancen. Vi går 

lokalhistorisk til værks og skal på opdagelse i Viborg og omegn - Hvordan ændrede Danmark og 

Viborg sig i forbindelse med reformationen.

25 Hold 6 - fortsat Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

26 Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag

Faste rutiner: Fredagens undervisning starter med individuel evaluering af ugens mål. Derefter vil vi se nyhedsindslag til diskussion. Det vil have en samfundsfagsmæssig vinkel .  

Historie-Samfundsfag

Fælleslejr

Skolens fødselsdagsuge

Uge sex - temauge med sundhedsfagligt sigte - se evt. ugesex.dk

Vinterferie

Projektuge

Påskeferie



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-4 Badminton - Du har viden om taktik og strategier i boldspil med 

forlænget arm.

- Du kan udføre forskellige slagteknikker i spil med forlænget 

arm.

Børnene har den eksperimenterende tilgang, hvor den første gang har fokus på 

den legende tilgang til badmintonspillet. Herefter arbejder vi med teknik i serv 

og forskellige spillemetoder, som imødekommer børnenes forskellige 

niveauer. 

5-6 Bæredygtige boldspil - Du har viden om kaosspil

- Du kan tilrettelægge og gennemføre kaosspil vha. teori om 

spilhjulet

Alle børn har ret til leg og fritid. Her har vi fokus på, hvordan man kan udvikle 

boldspil med udgangspunkt i spilhjulet. Børnene får et benspænd ifm. af få 

resourcer. Kan man lave en bold ud af genbrugsmateriale? Børnene skal i 

grupper udvikle deres egen boldspil med udgangspunkt i spilhjulet. 

7

8-11 Kinball/fysisk træning Barnet har bekendtskab til forskellige bevælgesesprincipper 

indenfor løb. Barnet har viden om, hvad kredsløbstræning 

er.  Barnet har viden om de forskellige fagbegreber og kan 

bruge dem i kontekst. 

Hvordan får man stærkere muskler? Hvordan forbedrer man sin kondition? Vi 

skal arbejde med begreberne aerob og anerob træning igennem kondition- og 

styrketræning. Samtidig vil vi snakke om, hvordan  musklerne arbejder 

(koncentrisk og excentrisk). Vi vil møde forskellige træningsformer bl.a. cossfit. 

12

13-15 Basketball Barnet har viden om taktiske og tekniske muligheder i 

basketball spillet. Barnet kan beherske og overholde regler 

og fairplay. 

Børnene får indsigt i spillets grundlæggende regler og taktik. Vi går igennem 

basketballs grundlæggende tekniske elementer for, hvordan man aflevere, 

dribler og hvilke bevægelsesmønstre der indgår igennem den legende tilgang. 

Herefter vil børnene afprøve spillets færdige form.  

16
17

18-21 Verdensmåls O-løb Barnet kan gennemføre et orienteringsløb ved hjælp af kort 

og kompas. Barnet har vide om, hvordan man aflæser et kort 

og hvordan et kompas bruges. 

I opstartsfasen skal børnene have kortlærer i, hvordan man bruger kort og 

kompas og hvordan det kan udnyttes, når man løber O-løb. Vi vil i første 

omgang udnytte skolens omkringliggende arealer. Herefter bevæger vi os ned 

til Undalslundskov. 
22

23-24 Atletik  - Jeg kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, 

spring og kast

Vi indtager højskolen, hvor vi skal udfordre os selv (og hinanden) i løb, spring 

og kast. Vi skal forsøge os med at sætte gode personlige resultater i forskellige 

atletik-discipliner. Vi skal i denne periode bruge vores cykler. 

25 Fodbold Hold 6 Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

Fælleslejr

Skolens fødselsdagsuge
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26 Turnering? Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste skoledag 

fredag



Uge: Tema: Beskrivelse Andet
2-3 Multi Kulti

Vi ser den tyske film Kebab Connection, der giver et billede af det multikulturelle land, som Tyskland er i dag.

4-6 Grammatik og skriftlighed
Vi har fokus på grammatikken i denne tid, - vi bliver skarpere på hjælpeudsagnsordene sein  og haben, og vi arbejder med de 

regelmæssige og uregelmæssige udsagnsords bøjninger.  Vi skriver vores første større aflevering.

7

8-9 Mein Hobby Hvilke interesser har du? Vi fortsætter vores skriftlige arbejde med at skrive små historier om vores hobbyer samt blive 

klogere på tyske unges interesser, - er det de samme som danske unges?

Tekster: Meine Welt, Was machst du gern in deiner Freizeit? Usw.

10-11 Berufe Her vil vi arbejde med forskellige jobs. Du vil lære, hvad de hedder på tysk, og du vil lære at fortælle om, hvad dine 

forældre arbejder med. Du vil også kunne spørge dine kammerater, hvad deres forældre arbejder med. Du skal også lære 

om fritidsjob i Tyskland.

Tekster: Welcher Beruf ist das? Welchen Beruf haben deine Eltern? Schülerjobs, Mein Schülerjob usw.

12

13-15 ...fortsat Her vil vi arbejde med forskellige jobs. Du vil lære, hvad de hedder på tysk, og du vil lære at fortælle om, hvad dine 

forældre arbejder med. Du vil også kunne spørge dine kammerater, hvad deres forældre arbejder med. Du skal også lære 

om fritidsjob i Tyskland.

Tekster: Welcher Beruf ist das? Welchen Beruf haben deine Eltern? Schülerjobs, Mein Schülerjob usw.

Besøgsdage

16
17

Påskeferie

Skolens fødselsdagsuge

Tysk hold 7

Vinterferie

Projektuge



18-21 Meine Virtuelle Welt Din mobiltelefon og din computer eller tablet er sikkert nogle af de vigtigste ting i din hverdag lige nu. I forløbet skal du 

bruge din viden og dine erfaringer til at lære om, hvad unge på din alder i Tyskland og Østrig bruger deres mobiltelefon, 

computer eller tablet til, og hvilke sociale medier de anvender. Du skal også lære at fortælle på tysk om dit mobil- og 

internetforbrug, og hvilke sociale medier du bruger og til hvad.

Tekster: Mein Handy und ich, Das bin ich im Netz, Bist du sicher im Netz? Usw.

Musik: Duchgehend online Die Lochis

22

23-24 Mein bester urlaub I dette forløb skal du lære at fortælle om en god ferie, og du skal lære at interviewe andre om deres ferier. Du skal høre 

om andre unges ferier, - du skal beskrive, hvad du vil pakke i en kuffert til en bestemt type ferie og destination. 

Tekster: Meine besten Ferien, Was ein Koffer erzählen kann, Mein Koffer usw,

25 Hold 7 - 

lilleskolefestivalfo

rberedelse

26 Hold 7 - 

lilleskolefestival 

mandag-onsdag - 

oprydning 

torsdag, sidste 

skoledag fredag

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

Den kropslige dimension forsøges integreret i hvert tema.

Fælleslejr

https://www.emu.dk/grundskole/tysk/faelles-mal
http://www.tysk.gyldendal.dk/
http://www.tysk.gyldendal.dk/


Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
2-5 Meine Interessen -At lære at præsentere sig selv og sine interesser på 

tysk

Vi træner tysk både mundtligt og skriftligt

6

7

8-11 Klima und ich - At lære at sige månederne og årstiderne på tysk Vi træner månederne og årstiderne, og beskriver hvad vejret gør ved 

humøret

12

13-15 Leben ins Meer - At søge viden om havets dyr og udtrykke det på tysk Vi laver et miniprojekt om havets dyr, og de udfordringer de står over for

16
17

18-21 Magische 

Märchen

At beskrive et eventyrs handling og dets personer i 

korte, afbrudte sætninger

Vi arbejder med tyske ord, udtryk og sætninger fra eventyrets verden.

22

23-24 Mein bester 

urlaub

At eleverne kan fortælle om personlige oplevelser på 

tysk

I dette forløb skal du lære at fortælle om en god ferie, og du skal lære at 

interviewe andre om deres ferier. Du skal høre om andre unges ferier, - 

du skal beskrive, hvad du vil pakke i en kuffert til en bestemt type ferie 

og destination. 

Tekster: Meine besten Ferien, Was ein Koffer erzählen kann, Mein Koffer 

usw,

25 Hold 6 - fortsat Hold 7 - lilleskolefestivalforberedelse

26 Hold 6 - oprydning torsdag, sidste skoledag fredag Hold 7 - lilleskolefestival mandag-onsdag - oprydning torsdag, sidste 

skoledag fredag

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

Skolens fødselsdagsuge

Fælleslejr

Tysk hold 6

uge sex

Vinterferie

Projektuge

Påskeferie

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

Den kropslige dimension forsøges integreret i hvert tema.


