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Uge  Tema 

34-37 Opstart  
Vi har særligt fokus på at skabe gode relationer både blandt børnene indbyrdes og mellem 
børn og voksne. Vi introducerer børnene for skoledagens faste holdepunkter – bl.a. vores 
egne morgensamlinger, tid på holdet, frikvarter og spisepauser og en glidende overgang til 
frittetiden. Vi bruger tid på, at alle får lært og forstår, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi opbygger 
en struktur, så børnene ved, hvad de kan forvente, og hvad der forventes af dem. 
 
Vi breder halvårsemnet ud for børnene og vækker nysgerrigheden til live.  
Emnet ”Vi’borg – vi bor i Viborg” handler om kendskab til lokale personligheder op gennem 
Danmarkshistorien, byens kunst og arkitektur, natur, geografi, jobs, færdselslære og meget 
mere.  
 
Tema: At bo i Viborg – min familie  
Formål: At præsentere og lære mere om hinanden i Yngste. Hvem er jeg, hvor bor jeg, hvem 
bor jeg med, hvad kan jeg lide at lave, spise, lege…? 
 
Billedkunst: Lave foldebog med mig og min familie. Designe mit eget lysshow på Domkirken 
Natur/teknologi: Den nære natur. Vi spiller naturbanko i Digterparken.  
                               Årets gang – de fire årstider, kendetegn, månedernes navne 
 

38 Tema: Viborg - min by - Det røde og det gule vandtårn 
Vi går hen og studerer vandtårnene. Hvor mange børn skal der til for at nå rundt om et 
vandtårn? Hvor høje er tårnene? 
 
Billedkunst: Vi bygger vandtårne i alle mulige afskygninger 
Natur/teknologi: Hvad er et vandtårn? 

39 Forberedelse til vores lejrtur 
Gruppelejr torsdag og fredag 

40 Tema: ”Ild en farlig ven – og Pigen, der satte ild til Viborg” 
Trygfondens kampagne” Uge 40 fokus på brandforebyggelse”.  
 
Billedkunst: Tegne byens skyline med farvelære om komplementærfarver 
Natur/teknologi: Hvordan slukker man en ild? 
 

41 Tema: Viborg - min by fortsat 
Hold 0 Færdselslære 
Formål: Med Gåprøven arbejder vi med trafikal adfærd. Gåprøven ruster børnene til at kunne 
færdes sikkert til fods i lokalområdet. Vi tager også ”På gåtur med Albert og Rose” (et 
materiale fra ”Rådet for sikker trafik”) 
 
Hold 1 Forfatterværksted med runer – børnene har studeret mindestenen på Borgvold og skal 
nu forfatte deres egen tekst med runer.  
 
Billedkunst/matematik: former og figurer – trafikskilte og symboler 
Natur/Teknologi: Årets gang – de fire årstider, kendetegn, månedernes navne  
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43 Tema:  Jens Langkniv 
Hvem var han? Hvad lavede han? Hvor boede han? 
Billedkunst: ” Vi laver Jens Langknivs kniv og maler hans portræt med inspiration fra 
Skovgaardfamilien 
Natur/teknologi: Flagermus og kalkgruber 
 

44 Tema: Hekse og allehelgensaften/halloween 
Billedkunst: Lave spindelvævsbilleder 
Natur/teknologi: Lære om forskellige edderkopper og deres spindelvæv  
 

45-46 Tema: Vilde danske fugle 
Vi leger ornitologer i Digterparken eller andre steder i byen. Vi hører om ornitolog H Chr. C 
Mortensen og besøger Latinerhaven for at se Fugle-Mortensens mindetavle. 
 
Billedkunst: Iagttagelsestegning af fugle 
Natur/teknologi: Lave foderkugler til fugle, spille fugle-banko 
 

47 Projektuge ”Opdag det eventyrlige Etiopien” Årets Ulandskalender  

48 Tema: Sigurd Barrets Danmarkshistorie 
Vi dykker ned i historien og hører om de historiske personligheder som levede i og omkring 
Viborg. 
Billedkunst: Tegneserieskildringer fra danmarkshistorien 
 
Fredag d. 27. november har hele skolen juleklippedag  

49-50 Juleemne 

 

Hverdagen i Yngste efterår 2020 

Go’morgentid: Vi prioriterer, at børnene får en rolig start på dagen, og der gives information om, 
hvad dagen bringer. Derfor forventer vi også, at børnene er klar til undervisning kl. 8.00. Det vil 
sige, at skoletaske og køletaske står klar inde på barnets plads, og der er sagt farvel til forældre. Så 
kan vi få sagt godmorgen til alle børn, og komme i gang med undervisningen.  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.  
Tydeliggør gerne på madpakken om det er lillemad eller storemad. 
Vi bestræber os på at afslutte skoledagen på en rolig måde, så børnene får en glidende overgang 
til fritten. Vi oplever, at det for børnene er meget vigtigt, at de ved hvornår deres ”arbejdsdag” er 
slut, de spørger mange gange om dagen ”hvornår bliver jeg hentet”. For at kunne hjælpe jeres 
barn, skal I derfor sørge for at give dem og Frittepersonalet besked om afhentningstidspunket.  
 

Penalhus: Hver dag skal blyanter og farveblyanter være spidsede. Penalhuset er jeres børns 

arbejdsredskab, så hjælp dem med at holde orden i det. Sæt navn på alle tingene deri, derved kan 

vi hjælpe med at finde forsvundne ting. I penalhuset skal de kunne finde: blyanter, farveblyanter, 

lineal, saks og blyantspidser (det må meget gerne være sådan en, der opsamler affaldet) skulle I 

have en limstift, så put den endelig i taksen også. Vi anbefaler trekantede blyanter med dutter på, 

det hjælper dem til at få et bedre skrivegreb.  
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Fødselsdag: Børnene må gerne dele noget ud, det skal bare vare være noget der er købt. Vi 

hjælper barnet med at dele ud til hele yngste.  Den fælles fødselsdagsgave bliver overrakt at det 

barn, der har købt den. Hver fredag mødes hele skolen udenfor for at synge skolens 

fødselsdagssang for de børn, der har haft fødselsdag i løbet af ugen. 

Morgensamling: Hos os er morgensamling utrolig vigtigt, og noget vi ser frem til. Når yngste har 

morgensamling, vil vi i det omfang vi finder det relevant, inddrage børnene. Derfor øver børnene 

sig allerede nu i at stille sig op foran andre og fremføre noget. Vi håber derved at børnene opnår 

ejerskab over morgensamlingen og at de bidrager til skolens fællesskab. 

Dansk 

Om torsdagen, når vi har emnedag om ”Vi’borg – vi bor i Viborg” vil hele yngstegruppen være 

samlet og arbejde med de samme opgaver, men på forskellige niveauer alt efter børnenes kunnen. 

Børnene vil derfor ofte parvis eller i små grupper skulle læse og løse opgaverne sammen. Her 

prioriteres det, at børnene møder hinanden med respekt og hjælpsomhed.  Da vores emne ligger 

lige ”udenfor døren” er det derfor oplagt, at vi drager ud i byen og ser tingene i virkeligheden. Når 

vi ikke er ude af huset, vil vi i dansktimerne inddrage forskellige værkstedsaktiviteter for at variere 

undervisningen og for at tilgodese mange forskellige måder at lege med sproget, tilegne sig 

læsefærdigheder på og træne såvel den skriftlige som den mundtlige fremstilling herunder drama 

og fortælling. Hver fredag (med start efter efterårsferien) skriver alle børnene en form for logbog, 

hvor de udvælger nogle begivenheder fra ugens løb, som de skriver om. Her er skriveprocessen, 

børnestavning og refleksion i fokus.  

I de resterende dansktimer er børnene inddelt i hold 0 og hold 1, hvor de arbejder med forskellige 

bogsystemer. 

Hold 0 Vi arbejder med afsæt i materialet ”Hop om bord i lyd og ord” som et fælles udgangspunkt, 

hvor legen danner fundament for det gode læseforløb. Materialet er udviklet på en sådan måde, 

at der arbejdes med bogstavernes form, navn, lyd og egenskab. Hver gang et nyt bogstav 

introduceres, får børnene tilhørende opgaver, der sættes i en gul mappe.  

Bogstavindlæringen understøttes af værkstedsaktiviteter, som tilgodeser forskellige måder at lære 

på. Værkstedsarbejdet indeholder både mundtlige, skriftlige og kropslige aktiviteter, stadig med 

legen som centralt omdrejningspunkt. Når bogstaverne er sikkert indlært, vil der være en glidende 

overgang til den egentlige læseundervisning og børnestavning. 

Vi bestræber os på at give god tid til opgaverne i timerne. Men da det er væsentligt for børns 

bogstav- og læseindlæring, at forældre involverer sig i processen, vil et eventuelt hjemmearbejde 

noteres i ForældreIntra under ”Ugeplan og lektier” under dagbøger. Brug derfor dette som et 

udgangspunkt for en snak med børnene om det, de har lavet i ugens løb. Arbejdet i 

arbejdsbøgerne skal være kontinuerligt og samstemmende med introduktionen af bogstaverne, så 

derfor er det vigtigt, at der ikke arbejdes foran.  
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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 i bogen ”Min Første danskbog” her vil de enkelte bogstavers lyde og skriveretning 

bliver repeteret. Derudover vil vi arbejde i ” Bogstavhistorier til min første danskbog”. Her skal de 

læse små bogstavhistorier med enkle tilhørende opgaver, så de så småt begynder at vænne sig til 

opgaver, der minder om ”læs og forstå”. 

For at kunne læse er det vigtigt, at jeres barn kan alle bogstaver og lydene dertil. Dette sidder ikke 

på rygraden endnu hos alle, så derfor starter vi med læsebogssystemet ”Den første læsning” 

omkring december/januar. Til ”Den første læsning” vil der være læselektier og små skriftlige 

opgaver. 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. Det er vigtigt, at I støtter op omkring lektierne. 

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 
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Matematik  

På både hold 0 og hold 1 starter vi skoleåret med at arbejde med arbejdsbøgerne ”Sjov med 

Matematik” for hhv. 0. og 1. klasse. På de enkelte hold følges vi ad i bogen og sikrer os dermed, at 

alle opgaverne forklares. Vi vil derudover gennem forskellige spil, bevægelseslege og postløb 

tilstræbe, at børnenes matematikforståelse og matematiske opmærksomhed gradvist udvides 

samtidig med at læringen sker på en legende og eksperimenterende måde. 

Vi vil have meget fokus på børnenes talforståelse og på den måde, de hver især tænker, når de 

regner. Disse regnestrategier introduceres løbende. 

På hold 0 har vi særlig fokus på at det faglige fundament bliver skabt gennem arbejde med 

matematisk opmærksomhed med følgende færdighedsmål: 

- barnet kan læse, skrive og ordne de naturlige tal fra 1-20 

- barnet kan bestemme og anvende antal i hverdagssituationer  

- barnet kan benytte simple tællestrategier og hukommelsesstrategier til beregning af små 

plusstykker 

- barnet kan kategorisere geometriske figurer og beskrive objekters placering i forhold til hinanden 

(over, under, ved siden af, foran, bagved, til højre for, til venstre for) 

På hold 1 har vi fokus på følgende færdighedsmål:  

- barnet kan benytte tællestrategier og hukommelsesstrategier til beregning af små plus og 

minusstykker. Herunder kende og anvende 10’er-vennerne 

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

- barnet kan stille matematiske spørgsmål og bidrage til løsning af enkle matematiske problemer 

- barnet har viden om og kan anvende geometriske begreber  

- barnet kan udføre enkle statistiske undersøgelser, anvende og aflæse enkle diagrammer til at fx   

at præsentere resultater af optællinger 

- barnet kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre 
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Engelsk 

Hold 0 vil så småt begynde at ”snuse” til faget engelsk, her gælder det om at blive fortrolige med 

sproget og forsøge at sige og forstå enkelte ord. Dette gør vi ved at synge, lege og lytte. 

Hold 1 vil bruge bogen ”COME ONE”. Bogen er udformet på en sådan måde, at alle kan være med 

uanset deres faglige niveau. Vi bygger videre på bogen med forskellige lege/ øvelser  

Generelt for begge hold er, at engelskundervisningen bliver bygget op efter disse tre punkter: 
 
- ”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 leger, de ”gør” 
sproget eller imiterer det, de præsenteres for og opdager derigennem, hvad ord og 
vendinger betydninger 

- ”Manipulating the language”. Her arbejder børnene med sange, lege og forskellige 
kommunikative aktiviteter – de skal primært lytte og tale. Børnene lærer herigennem 
grammatik i en funktionel sammenhæng. 

- ”Making the language your own”. Børnene udforsker sproget ved at eksperimentere, 
gætte på ord, udtale og struktur 

- Medier inddrages i undervisningen, herunder film og it 
 

  - barnet kan lære sprog ved at gentage fraser i rytme 
 
 

Natur/teknologi 
 
I natur/teknologi bygger vi videre på det, som børnene allerede ved og undrer sig over. Vi skal 
gøre dem nysgerrige og få dem til at ville undersøge ting. Derved lærer de den 
naturvidenskabelige arbejdsmåde at kende ved at iagttage og stille undrende spørgsmål, finde 
mulige forklaringer og hypoteser, eksperimentere og drage konklusioner. I det omfang det giver 
mening, vil vi inddrage vores overordnede Viborgemne. I disse timer vil hele yngste ofte være 
samlet. 
 
Vi har særligt fokus på følgende færdighedsmål:  
 
 - barnet kan fortælle om ressourcer fra hverdagen 
 - barnet kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber 

   

Vi har fokus på følgende færdighedsmål: 
 
- barnet kan forstå korte, faste fraser 
- barnet kan deltage i sproglege 
- barnet kan præsentere enkle sange, rap, rim og remser i kor 
- barnet kan efterligne hyppige ord og fraser 
- barnet kan mime for at få sit budskab igennem 
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 - 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 
 
 

 
 
Billedkunst 
 
Her skal vi tegne, male, forme, klippe, studere farver, former og egne og andres billeder. Det er 
vigtigt, at børnene forstår, at alle kan udtrykke sig gennem billeder, selvom tegnefærdighederne er 
forskellige.  
 
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 

- barnet kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelsen 

- barnet kan gennem billedsamtaler forstå og benytte fagudtryk som forgrund, mellemgrund 
og baggrund. 

- barnet kan præsentere egne billeder på skolen evt. til morgensamling 
 
 
Musik 
 
I musiktimen handler det om at børnene oplever musik og finder glæde ved at udtrykke sig 
musikalsk. Vi vil derfor synge, være aktive, inddrage relevante instrumenter, arbejde med 
intonation, puls og i det hele taget arbejde legende med musikkens grundelementer. Faget skal 
gerne bidrage til følelsesmæssig og intellektuel udvikling hos hver enkelt elev og til at fremme 
koncentration og grundlæggende motorisk udvikling. Mest centralt er, at faget forhåbentlig 
medvirker til og åbner for livslang glæde ved musik og musikalsk udfoldelse. 
 
Idræt 
 
Her i yngste er det vigtigt, at der er god tid til aktiviteterne, og at børnene får bevæget sig. 

Rutinerne i idræt er derfor således, at børnene har skiftetøj med, og vi skifter inden og efter idræt, 

men bad er dog fravalgt, pga. tiden. Fra MG1 og opefter går børnene i bad efter idræt. 

Idræt skal gerne være et fag de glæder sig til, så vi skal bevare deres bevægelsesglæde. Vi har 

derfor fokus på sociale kompetencer og vigtigheden af, at børnene kan indgå i et fællesskab, hvor 

der er plads til alle. Det gør vi igennem dans, boldspil, ”gamle” lege og redskabsaktiviteter. 

Herigennem skal børnene opnå et kendskab til idrættens mangfoldighed. I løbet af dette skoleår 

skal vi lave mange forskellige ting, motorik, boldbasis, dans, gamle lege, børneyoga og meget 

mere.   
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Følgende færdighedsmål er i fokus: 

- barnet kan kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, 
hinke, vende og dreje 

- barnet kan deltage i og forstå enkle idrætslige lege 

- barnet kan udføre enkle handlinger, først og fremmest kaste, gribe, sparke 

- barnet kan spille enkle boldspil med få regler 

- barnet kan deltage i lege og legelignende opvarmningsformer 

- barnet kan deltage i idrætsaktiviteter i uderummet. 

 


