
 

RAMMEPLAN 

Uge 33 - OPSTARTSDAGE 
 

Uge 34, 35, 36, 37, 38 

VENSKAB - VORES VIBORG 

Dansk En god historie skal bygges rigtigt op. Vi arbejder med handlingsbroen 
og lytter til eksempler på, hvordan man kan bygge sin historie op. 
Børnene skriver deres egne små historier med temaet venskab. Hvad 
betyder venskab, og kan man være venner på flere måder? Ud fra 
ANIMOK konkurrencen med temaet VENSKAB, arbejder vi 
efterfølgende med animationsmediet og producerer vores egne 
musikvideoer. 

Matematik I dette projekt vil vi sætte spot på elevernes modellerings 
kompetencer.  Vi skyder emne i gang d. 21. august med en byvandring. 
Her skal vi finde interessante bygninger, som vi vil arbejde videre med, 
matematisk.  
Eleverne vil arbejde med flg. matematiske emner: målestoksforhold, 
arbejdstegning, beregning af areal og omkreds samt måleenheder.  
Projektet afsluttes med, at eleverne bygger en model af en bygning, fra 
Viborg. 

Engelsk 4 
 

Vi arbejder ud fra overskriften Me and my familiy og arbejder med 
ordforråd og kommer godt i gang med at bruge det engelske sprog 
mundtligt. 

Engelsk 5 Vi arbejder med under overskriften med My home – My hood med at 
sætte ord på, hvad hjem betyder for en selv og for andre rundt 
omkring i verdenen. Der arbejdes både mundtligt, skriftligt og slutter af 
med en lille produktion fra eget home and hood. 
Fokus på verbers bøjning. 

Tysk Se særskilt plan 

Historie  
 
 

I forbindelse med vores gruppelejr skal vi opleve middelalderstemning 
og borgerkrigsfejde. Derfor dykker vi i historietimerne ned i 
fortællingen bag ”Grevens fejde” 1534-1535, hvor vi også bliver 
klogere på bondesønnen og oprøreren Skipper Clement. Vi fremstiller i 
tegneserieform Skipper Clements sidste dage i Viborgs bymidte. 
Vi cykler derudover på en dagstur til Asmild kirke og hører om stedets 
historiske betydning for Viborg.  

Natur/teknik Vi lader blikket falde på vores helt eget nærområde og arbejder med 
krible-krabledyr. Vi bygger kartoffelfælder, som vi sætter ud i 
nærområdet. Vi kigger også på kategoriseringen af de små kræ, tæller 
ben og lærer om forskelle og ligheder. 



 

Billedkunst I billedkunst lægger vi os op af forløbet i matematik. Vi lærer om og 
øver os i enkel perspektivtegning med et forsvindingspunkt. Til slut 
farvelægger vi Viborgensiske bygninger Robert Delaunay-style.  

Idræt Vi spiller Ultimate Frisbee og bruger det som fællesskabsopbyggende 
kaosspil. Vi slutter af med en ultimativ turnering. 

Musik Vi beskæftiger os med Skipper Clements morgensang. Vores fokus er 
på slagsange i bred forstand. Sange, som har til formål at skabe 
sammenhold og kampgejst. Vi lærer akkordrundgange til ”Re-sepp-
ten” 

14. – 15. september: Gruppelejr på Naturskolen og Herberget på Hald. 
21. september: ANIMOK-dag i Fotorama. 
29. september: I biografen (Ternet Ninja) 

Uge 38, 39, 40, 41 

HVAD BILLEDET FORTÆLLER 

Dansk Peter Christian Skovgaard (1817-75) var en af Guldalderens store 
hovedpersoner. Han var især kendt for sine storslåede skildringer af 
det danske landskab og natur, men det var hans søn, Joakim, der med 
sin enormt store indsats med udsmykningen af Viborg Domkirke, lagde 
grunden for Skovgaards museet.  
I dette forløb vil vi lære om hovedtrækkene i dansk guldalder med 
fokus på billedkunsten. Vi vil gennem billedsamtaler og meddigtning se 
nærmere på nogle af PC Skovgaards kendte værker. Vi vil også runde 
de middelalderligtinspirerede kalkmalerier af Joakim.   

Matematik I dette projekt har vi fokus på ræsonnement og 
tankegangskompetencen. Vi vil besøge VFF, hvor eleverne skal se 
anlægget samt stille spørgsmål om økonomi, reklamer, spillerkøb osv. 
Herefter skal eleverne lave deres egen fodboldklub, hvor der skal laves 
budget, spillerkøb, arrangeres turneringer og lave holdopstillinger. 
Der bliver i kursustimerne sat fokus på negative tal (gæld), decimaler, 
store tal, brøker, regningsarter, talkendskab, statistik, grafiske 
fremstillinger samt kombinatorik. 
Projekteret afsluttes med en salgstale til mulig investor. 

Engelsk 4 Vi fortsætter fra sidste forløb med Me and my family. 

Engelsk 5 Vi fortsætter fra sidste forløb med My home – My hood 

Tysk Se særskilt plan 

Billedkunst Vi fortsætter lidt fra sidste forløb og vil derefter arbejde videre med 

landskabsmaleri. Vi går ud i naturen, som P.C. Skovgaard og øver os i at 

male, hvad vi ser. 

Idræt Vi træner op til motionsdagen før efterårsferien. 

Musik Vi arbejder med vores eget musikalske udtryk på Soundation. Uploader 
til We-video hvor vi sætter billeder til, som understøtter det 
musikalske udtryk. 

Historie I denne periode arbejder vi med reformationen og renæssancen. Vi 
fordyber os særligt i fortællingerne om Martin Luther og Hans Tausen. 



 

Vi skal blive klogere på oprøret mod den katolske kirke og dens magt. 
Hvordan udspillede denne periode sig mon her i Viborg? Vi arbejder 
bl.a. med materiale fra natmus.dk  

Projektuge Præjekt: Vi påbegynder arbejdet med projektugen som i Mg2 får 
hovedoverskriften ”Viborg gennem tiderne”. Det er et tværfagligt 
projekt med enten historie eller 
Uge 40: Børnene arbejder selvstændigt i projektgrupper med at 
fordybe sig i overemnet og udarbejde et kreativt produkt, der 
understøtter deres præsentation. 

21. september:   Forældremøde kl. 19-21 
3. oktober: Åbent hus 
9. oktober: Motionsdag 
Uge 41: Vi tager diverse prøver (Dansk og matematik) 

Uge 42 – EFTERÅRSFERIE 

Uge 43, 44, 45, 46 

DEN (U)HYGGELIGE BY 

Dansk Vi arbejder med fiktionsskrivning ud fra små fortællinger som gemmer 
sig i Viborgs lange historie. Historier, som omhandler (u)hyggelige, 
finurlige personer eller begivenheder fra Viborgs historie. Vi inddrager 
stationsundervisningen i skriveprocessen, hvor hver station har sit eget 
fokus. Alle elever skriver hver sin historie. Novellegenre og gysergenre 

Byggebox uge 44 og 45 I byggeboxen er mantraet ”Byg og Hyg”. Vi skal bygge tribune og andre 
fællesskabsfremmende møbler til brug på udeområderne. Vi måler op, 
tegner, saver, hamrer og banker og får arbejdet med hænderne med 
træ og håndværk.  

Matematik I dette projekt har vi fokus på ræsonnement- og 
tankegangskompetencen. Vi vil besøge VFF, hvor eleverne skal se 
anlægget samt stille spørgsmål om økonomi, reklamer, spillerkøb osv. 
Herefter skal eleverne lave deres egen fodboldklub, hvor der skal laves 
budget, spillerkøb, arrangeres turneringer og lave holdopstillinger. 
Der bliver i kursustimerne sat fokus på negative tal (gæld), decimaler, 
store tal, brøker, regningsarter, talkendskab, statistik, grafiske 
fremstillinger samt kombinatorik. 
Projektet afsluttes med en salgstale til mulig investor. 

Engelsk/Tysk Sideløbende med byggeboks vil vi i denne periode arbejde 
værkstedsorienteret inspireret af ugeskemarevolutionen. Der vil 
således være en række værksteder, som man kan vælge imellem og 
selv bestemme rækkefølgen af. Der vil være skal og må værksteder og 
de vil sprede sig over forskellige dele af sprogundervisningen f.eks. 
skriftlighed, mundtlighed, grammatik og emnearbejde.  
I engelsk vil opgaverne kredse omkring temaet Halloween, hekse og 
magi.  



 

Historie  I dette emne bidrager historietimerne med fordybelse og fokus på en 
eller flere historiske personer med tilknytning til Viborgegnen. Der skal 
med andre ord laves et klassisk historisk portræt af f.eks. Jens 
Langkniv, Erik Klipping, Valdemar d. Store, Margrete d. 1. Hans Tausen, 
St. St. Blicher og mange andre. 

Natur/teknik Timerne i Natur/teknologi indgår i Byggebox. 

Billedkunst Vi vil arbejde med skulpturer i ostevoks og tråd og med inspiration fra 
Jens Galschiøt, der har udstillet i Viborgs gader flere gange, skabe 
vores egne uhyggelige skabninger og udstilling. 

Idræt Bolde, der kan svæve, og bolde, der helst skal trille hen langs gulvet. 
Kids Volley og Floorball er måske ikke hinandens største 
modsætninger, men det er det, vi skal arbejde parallelt med på to 
hold.  

Musik Vi arbejder med stemningsskabende musik. 

Uge 45: Forældresamtaler i denne uge 

Uge 47 – FRISKOLEMARKEDSUGE  
Formuleres senere 

Uge 48, 49, 50, 51 

TRO OG OVERTRO 

Dansk Vi graver os ind i efteråret med et romanarbejde. Vi læser 
”Heksefeber”, som er en historisk roman, der foregår i Viborgs omegn 
og handler om hekseprocesserne i 1500/1600-tallet.  Rammen er 
historisk, men budskabet relaterer til en almenmenneskelig tematik 
om frygt, angst og intolerance. Vi har fokus på miljøkarakteristik. 

Matematik I dette projekt sætter vi spot på problembehandlingskompetencen, når 
eleverne får til opgave at re-designe Paradepladsen.   
Eleverne skal forestille sig, at de deltager i en en arkitektkonkurrence, 
hvor der f.eks. skal indrettes legeplads, scene, petanquebane, oase oa. 
De matematiske emner, der vi blive sat fokus på er brøker, placeringer 
og flytninger, rumfang, areal, omkreds og koordinatsystem. 
Projektet afsluttes med at eleverne udarbejder en pjece omhandlende 
deres projekt med beskrivelser af områder.   

Engelsk 4 Vi ser nærmere på juletraditionerne i de engelsktalende lande og laver 
vores egne julerier. 

Engelsk 5 Vi vil se nærmere på traditionerne omkring engelsk jul, tro og overtro, 
samt øve os i at forstå, følge og bage engelske Christmas cookies, hvis 
Corona tillader det.  

Tysk Se særskilt plan 

Natur/teknik Det danske landskab bugter sig i bakke og dal – og Viborgegnen 
rummer og rammer dette landskab ind på smukkeste vis. Men hvorfor 
bugter det sig – og hvordan har tiden formet det? Det bliver vi klogere 
på under dette emne, hvor vi opnår forståelse af naturændringer 
forårsaget af den sidste istid. 



 

Beskrivelser af uge- og fagrutiner 

Digital mediestrategi 
En løbende snak med børnene om brugen af telefoner og skærme i undervisningen og i fritiden.  
Aftaler om brugen laves i samarbejde med børnene og tages jævnligt op, hvis der opstår et behov. 
Desuden italesættes brugen af medier med forældrene til forældremødet.   

Dansk 
Danskmodulerne er delt op i basisdansk og emnedansk.  
I basismodulet arbejdes i basismaterialet STAV, hvor grammatik, skriftsprog og skriftlige opgaver bliver 
trænet. Der suppleres med andet grammatisk materiale bl.a. individuelle målrettede opgaver på 
grammatip.dk. I basisdansk ligger også staveordstræning/diktat. 
Vi arbejder sideløbende med skrivesæt, hvor bogstaver og sammenhængende skrift jævnligt trænes. 
 
I emnedanskmodulet arbejder vi med emnerelaterede tekster, opgaver og aktiviteter. Her er 
litteraturforståelse, sprog og genrer i fokus. 
Computeren er et vigtigt arbejdsredskab, som vi kommer til at benytte meget i undervisningen. Det 
gælder i alle fag. I dansk vil vi særligt arbejde med multimodale tekster og medier generelt. Sideløbende vil 
vi inddrage bevægelse i undervisningen.  

Morgenlæsebånd 
Vi læser hver morgen i 20-25 minutter. Børnene har som udgangspunkt selv en bog med hjemmefra ellers 
vælges en fra biblioteket i Mg2. 
I den første tid vil vi bygge rutinen og læsekulturen op.  Derefter vil den daglige læsning variere mellem 
faglæsning og skønlitterær læsning, alene eller som makkerlæsning. Der vil blive arbejdet med forskellige 
dele af læsning såsom motivation, læsehastighed og læseforståelse.  
Derudover forventes det, at der læses derhjemme hver dag 20 minutter. 
Hensigten med læsebånd: 

- Udvikling af læselyst 
- Tid og rum til fordybelse 
- Kende til og beherske forskellige læseteknikker og metoder (herunder nærlæsning, 

orienteringslæsning, skimming, FARAO, Coorperative læsning m.m.) 
- Læsehastighedstræning 

Historie I heksejagtens storhedstid dækkede domstolen i Viborg hele Jylland og 
flere såkaldte hekse er således blevet dømt og brændt på bålet foran 
Domkirken. En grusom, men virkelig og spændende historie, som vi 
forsigtigt vil lære mere om. På den anden side har vi alkymisten, 
Valdemar Daa (1616 –1691), som endte sine dage i Viborg, og hvis 
kiste står i Domkirkens krypt - måske, måske ikke med ham i. Vi skal 
lære mere om skæbnerne og livet mellem 1536 til 1693. Desuden vil vi 
arbejde med videreformidling af nogle af disse gennem photostories.  

Billedkunst Vi arbejder med tegning med fokus på portrættegning 

Idræt Vi har afprøver forskellige holdspil og lege, taler om fairplay og 
sammenspil. 

Musik Vi øver til Lucia optog, og synger og spiller med julelyd. 
 

Den 27. november: Juleklippedag 
Den 11. december: Luciaoptog 
Den 18. december: Sidste skoledag før jul 



 

- Kende til og beherske forskellige læsestrategier 
- Læse på tværs af fag 
- Læsning på, bag og mellem linjerne 
- Oplæsning  

Vi vil supplere morgenlæsebåndet med at træne spændvidde, læsetræningshastighed og overblik 
igennem redskabet Frontread.  

Projekt 
Projektarbejdet er en af skolens søjler. Her får børnene mulighed for indenfor en overordnet ramme at 
fordybe sig i et selvvalgt fagligt emne. I projektugerne arbejder vi tværfagligt og produktionsorienteret.  
Børnene tager hul på at udarbejde en problemformulering og skal selv planlægge arbejdsforløbet. Der 
arbejdes med følgende punkter: 

- Igangsættelse og målsætning 
- Fokus på præ-jektet = Tiden inden projektet går i gang. 
- Proces 
- Vejledning og understøttelse 
- Præsentation 
- Feedback 
- Evaluering 

Et projekt skal føre til et produkt og en fremlæggelse, hvor den nyindhentede viden formidles.   

Matematik 
I år vil matematikundervisningen blive struktureret som projekter. Eleverne skal inden jul, arbejde med 3 
forskellige projekter, som alle har et fokus på én af de matematiske kompetencer. Vi har valgt at dele 
emnerne op i problembehandlings-, modellerings- og ræsonnement og tankegangskompetencerne 
samtidig med, at vi har indarbejdet de øvrige 3 kompetencer i alle projekter. Det drejer sig om 
kommunikations-, hjælpemiddels- og repræsentations og tankegangskompetencerne. 
Hvert projekt vil blive tilrettelagt med kurser i matematiske emner, som efterfølgende skal omsættes til 
en virkelig problemstilling. 
Eleverne vil hver især udarbejde en arbejdsportefolie, som må tages med hjem, efter afsluttet projekt. 
 
Vi vil starte hvert modul med 7 min. matematik. Her vil hver uge være et fagligt fokus, som udelukkende 
handler om træning. 
Eleverne vil som udgangspunkt ikke få lektier i deres projekt, der kan dog være undtagelser, hvis gruppen 
aftaler det eller hvis der har været en for ringe arbejdsindsats, for at kunne nå deadline. 
Eleverne vil ugentligt få en opgave på emat, som skal løses. Dette vil være fra ons. - ons., derudover vil 
de få en månedsaflevering. Disse afleveringer vil have forskellig fokus og karakter. Nogle skal laves i 
hånden, andre på computer mens andre skal filmes. Vi vil have fokus på de matematiske kompetencer i 
månedsafleveringerne, mens ugeopgaverne har karakter af færdighedstræning. 
Vi vil i undervisningen have et stort fokus på regnestrategier. Derfor vil vi bede jer forældre om, ikke at 
lære jeres børn en standardopstilling som eks. en lodret opstilling. 

Medie 4 
Teknologi og kodning bliver en større og større del af vores (og især børnenes) hverdag og derfor skal vi 
lærer at navigere i dette inferno. For at give børnene en god opstart med computeren, vil vi guide dem i 
brug af forskellige programmer, lære dem redskaber og med tiden give dem mulighed for at producere 
diverse multimodale produkter såsom film, plakater og podcast. Vi arbejder desuden med Micro:bits. Det 
er et lille kodningsapparat, som er et eksempel på en teknologi, der er let at komme i gang med, men som 
samtidig giver mulighed for avanceret brug. Så her er det en nødvendighed, at børnene har en computer 
med hver gang.  
 



 

Engelsk 

Vi har engelsk en gang om ugen på adskilte hold.  

Vi arbejder med engelsk grammatik, skriveøvelser samt forskellige aktiviteter hvor vi styrker børnenes 

ordforråd og evne til at skabe sætningskonstruktioner. Aktiviteterne vil skiftevis være fælles, i grupper og 

individuelle.  

Vi vil også arbejder med emnerelateret materiale, som passer til vores overordnede emne. Herigennem 

får børnene indsigt i kultur og samfundsforhold, så de bliver i stand til at sammenligne børns hverdag i 

engelsksprogede lande med deres egen hverdag.  

Undervisningen vil bygge på indlæring af de kommunikative kompetencer – både skriftligt og mundtligt. Vi 

har fokus på at arbejde i grupper og makkerpar på tværs af holdene. Et af målene med undervisningen er, 

at børnene får opbygget en sproglig selvtillid, som gør dem i stand, til at turde tale engelsk med voksne og 

deres kammerater.  

Vi arbejder i tiltagende grad med, at børnene udtrykker sig mundtligt på engelsk vha. små fremlæggelser 
både af individuel karakter og gruppebaserede, live og gennem medieproduktion.  
Som en integreret del af undervisningen vil vi bruge sange, quiz og byt, dialoger og bevægelseslege, for at 
børnene får styrket mundtligheden i fællesskabet og for at udvikle børnenes ordforråd.  
 
I den grammatiske del af undervisningen arbejder vi bl.a. ud fra engelskbogen: ’Let’s Do It”, suppleret med 
anden grammatisk materiale og legende øvelser.   
 
På begge hold vil vi gøre brug af IT i undervisningen, og vil bl.a. arbejde med: 

- http://engelsk4-6.gyldendal.dk 
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/  
- http://inenglishplease.dk/  
- M.fl. 

Tysk 
Se særskilt rammeplan.  
 

Natur/teknik 
Natur/teknik er en vekslen mellem praktiske øvelser og forsøg med en supplering af fagtekster med fakta 
og fagbegreber. Det gælder om at kombinere egne erfaringer og oplevelser fra nære omgivelser med 
hændelser og sammenhænge i den fjerne omverden, samt at have fokus på menneskets samspil med 
naturen. Der lægges vægt på, at børnene får større sammenhæng og perspektiv i deres viden. 
Der øves ligeledes små forsøg og eksperimenter, der åbner op for børnenes nysgerrighed og viser dem 
den naturfaglige verden i børnehøjde. 

Idræt 
I idrætsundervisningen vil vi hovedsageligt lægge vægt på den legende tilgang til faget og tillægge det 
forpligtende fællesskab stor betydning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres 
højt. Børnene skal lære at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. Der fokuseres på, at børnene skal 
opnå en indsigt i det fællesskab og de særlige samarbejdsformer, der gør arbejdet med idræt unikt. Der 
lægges vægt på opnåelse af en erfaring med og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder i 
forskellige sociale kontekster. Der vil blive brugt tid på at opbygge elevernes viden og indsigt i idrætslige 
aktiviteter, fx leg, dans og opvarmning, samt opøve børnenes færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. 
Børnene skal indtil efterårsferien have tøj med til både indendørs og udendørs aktivitet. Derudover 
medbringer de et håndklæde til det efterfølgende bad, som vi prioriterer højt under overskriften en ”Sund 
kropskultur.”  

http://engelsk4-6.gyldendal.dk/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://inenglishplease.dk/


 

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. 

Studietid 
Studietimen kan anvendes til noget, der har med den øvrige undervisning at gøre eller som et rum for 
individuel fordybelse. Det kan være nye indlæringsområder, lektier eller projekter de ønsker at arbejde 
videre med. Studietimen sigter bredt på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, 
alsidige udvikling, motivation og trivsel. 
Derfor er Studietimen ikke kun en lektietime. Det kan være en lektietime, men er også meget andet! 
Derudover ser vi på ugens nyheder oplevet i børnehøjde. Børnene anspores til at holde øjne og ører åbne, 
så de er orienterede om ugens begivenheder i ind- og udland. Vi øver at finde relevante nyheder og 
præsentere dem for hinanden i gruppen. Vi forsøger at danne holdninger og debattere i børnehøjde.  

Ugelog/aktuelt/skriv 
Ugelog om fredagen anvendes som arbejdsredskab, hvor ugens forløb reflekteres og evalueres. Børnene 
reflekterer over egen læring, trivsel og gruppefællesskabet. 
Desuden følger vi nyhedsstrømmen i børnehøjde og orienterer os i aktuelle emner.   

Historie/samfundsfag 
Vi arbejder med det historiske overblik samt den samfundsfaglige vinkel som emnet åbner op for.  
Derudover arbejder vi også med en bredere historisk forståelse i en kronologisk sammenhæng. Vi tager 
historien under lup og prøver at forstå vores eget og andres samfund. Gennem filmklip, dramatiseringer, 
tegning, læsning og lytning vil vi opleve historien og samfundet og gøre den visuel og vedkommende.  
Emnerne belyses efterfølgende og der lægges op til diskussion. 

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.  

 

 


