
 

Rammeplan 
 
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 

LÆSEBÅND Mandag, tirsdag, torsdag og fredag har vi 20 minutters læsebånd om morgenen. Her læser børnene en frilæsningsbog, som passer til 

dem i niveau, samt understøtter deres motivation for læsning. Efter hver endt bog skal børnene udfylde en boganmeldelse m. 

bogens handling, sidetal, samt give den stjerner m.m. Boganmeldelsen varierer i 2 niveauer. 

Vi introducerer løbende forskellige læseteknikker og genrer. 

 

DANSK-LÆSNING 

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 tirsdag og torsdag. Der vil være læselektier og opgaver for derhjemme. Vi har en fælles gennemgang 

af det nye kapitel, og vi følges ad i arbejdsbogen.  

Onsdag har vi basisdansk, hvor vi arbejder med grammatik og staveord. Vi tager udgangspunkt i Min anden danskbog. Vi laver 

holddeling efter forskellige principper. 

 

DANSK-LÆSNING  

HOLD 3 
I dansk-læsning arbejder vi med de fire kompetenceområder for faget dansk: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.  

 

Der vælges indhold og metoder, der passer til børnenes liv, hvorfor der åbnes for, at de får indblik og udsyn og gøres i stand til at 

reflektere, gennemskue og handle i forskellige sammenhænge.  

 

Onsdag har vi basisdansk, hvor vi arbejder med grammatik og staveord. Vi laver holddeling efter forskellige principper. 
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EMNE I emnemodulerne vil vi udelukkende have fokus på vores halvårsemne - uafhængig af fag.  

Med udgangspunkt i tekster, fortællinger og filmklip indsamler vi fælles viden om emnet. 

LOGBOG Fredag arbejdes der med refleksion over ugen, der er gået. Spørgsmål til ugen skal hjælpe børnene med at reflektere og huske, hvad 

der er sket. Børnene skal opleve, at skrivning/tegning kan anvendes til at fastholde en oplevelse. Logbog bliver brugt som evaluering 

af ugens arbejde.  

Logbogen er lektie til om mandagen i ugen efter. 

BASISMATEMATIK Mandag har vi emnematematik, hvor børnene gennem emnet bliver præsenteret for forskellige matematiske temaer. 

Torsdag har vi basismatematik, hvor vi vil arbejde med de 4 regningsarter, som udgangspunkt for andre områder.  

Arbejdet understøttes af værkstedsarbejde, for at fastholde den legende og differentierede tilgang til læring.  

ENGELSK I engelsk er der fokus på en legende- og opmuntrende tilgang til sprogtilegnelsen. Vi skifter imellem skriftlighed, mundtlighed, leg, spil og læse- og 

lytteøvelser.  

Emnerne vi fordyber os i, har afsæt i vores halvårsemne Viborg.  

Vi arbejder med forskellige materiale, bl.a. grammatik, små tekststykker, sange og bevægelseslege, videoer og små film, Ipad mm. 

Dialoger, skuespil og ’quiz og byt’ bliver også en integreret del af undervisningen, for at eleverne får styrket mundtligheden i fællesskabet, for at 

udvide børnenes ordforråd og for at få bevægelse med i undervisningen.   

Timerne vil have en fælles opstart, hvor vi alle er samlet i gruppen. Derefter deler vi os typisk op i to hold, efter forskellige kriterier. Begge hold 

arbejder med samme emne og fagligt fokus, men fx. på forskellige niveauer. 

Hjemmearbejdet vil typisk bestå af små læsetekster, eller øvelser i ordforråd. Det vil fremgå af lektiebogen på intra. 

IDRÆT  I idræt har vi fokus på de helt basale idrætskundskaber. Vi vil i løbet af året arbejde med boldbasis, udvikling af boldspil og lege, 
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. 
Efter idræt skal børnene i bad, så det er vigtigt at idrætstasken er med hver gang, og at der både er tøj, sko (til alt slags vejr) og 
håndklæde i.  
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KONTAKTLÆRER-

TIME 
Hver fredag har vi kontaktlærermodul på skemaet. 

Når vi har kontaktlærermodul, 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.  

NATUR/TEKNOLOGI Vi arbejder med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til natur/teknologifaget. Vi veksler imellem undervisning, 

værksteder, forsøg, udeundervisning og film. 

BILLEDKUNST  I faget billedkunst skal børnene lære at opleve, producere og analysere billeder. ”Billeder” menes bredt, og dækker over forskellige 

repræsentationsformer 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. 

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. 

AKTUELT/HISTORIE Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er 

historieskabte.  

Vi bruger nogle gange pauserne i løbet af ugen til at se ”Ultranyt”, hvor det aktuelle er i fokus, og kan komme i spil i aktuelt-modulet. 

Vi snakker om nyheder, og hvad der sker af aktuelle ting i verden. 
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2. Rammeplan  

Uge for uge beskrivelse  

Intro  

UGE 33 

Vi arbejder med forskellige værksteder. Vi snakker om sommerferieopgaven, laver udsmykning af lokalet og bliver introduceret til emnet, og laver 

derudfra undringsspørgsmål.   

Viborg i middelalderen 

 Erik Klippings og Hans Tausens tid 

UGE 34, 35, 36, 37 & 38 

Fag /undrings-spørgsmål Beskrivelse 

EMNE 

• Hvem var Luther 

• Hvorfor er Kirken der ikke mere? 

• Hvorfor skulle man gøre som ens far sagde dengang? 

• Hvorfor ved man ikke, hvem der dræbte Erik 
Klipping? 

Vi tager udgangspunkt i fortællingen om Rasmus i ”Rasmus’ vidunderlige rejse”. Den handler om 
drengen Rasmus fra Viborg, der ryger 500 år tilbage i tiden. Han møder munke, røvere og mange 
sære personer.  
Historien sætter forgreninger til bl.a. middelalderen med Erik Klipping og reformationen med 
Hans Tausen. Vi ser ”Vi lytter til Luther” og arbejder historisk med Erik Klipping. 

MATEMATIK 

• Hvorfor ser Domkirken ud som den gør? 

Vi vil arbejde med figurgenkendelse, hvor vi først vil tegne et af Viborgs vartegn Domkirken ved 
hjælp af forskellige geometriske figurer. Vi vil derudover tegne givne figurer, hvorefter vi skal 
forsøge at forklarer deres placering for andre ved at bruge vores matematiske sprog og viden om 
figurerne. I forlængelse af vores byvandring vil vi snakke om symmetri og spejling og bruge 
billeder heraf som udgangspunkt. 



 

Rammeplan 
 

  

BILLEDKUNST 
 

Viborgs vartegn 

Vi laver Viborgs vartegn med inspiration af Andy Warholl, og prøver at skalere flere vartegn. Vi 

øver primære- og komplementærfarver i skøre ansigter inspireret af Picasso. Inspireret af Max 

Ernst vil vi arbejde med frottage-teknikken (glidetryk), hvor vi prøver at finde forskellige 

strukturer fra vores hverdag, som vi skal klippe ud, og samle til nogle af Viborgs vartegn. 

NATUR-TEKNOLOGI 

• Hvilke dyr havde de i Middelalderen? 

Vi har de fleste moduler arbejdet tværsfagligt i forskellige åbninger. 

Derudover arbejder vi kort med Danmarks dyr og fremlægger for hinanden. 

ENGELSK  
 

Working with rhymes 

Vi starter året op med at få tungen på gled. Vi skal lære engelske rim og remser. Vi øver 

gentagelser og lære kendetegn ved rimord. 

Gennem lege, sange, vendespil og banko får vi repeteret kendt ordforråd. 

 

My town/Viborg 

Vi skal have kendskab til vores egen by Viborg. Vi skal lære navnene på forskellige bygninger, 

butikker og institutioner at kende, og vi snakker om deres placering i byen gennem kortlære. 

Afslutningsvis skal vi øve os i at præsentere Viborg. 

IDRÆT Vi vil lege forskellige lege og boldspil og øve os i at komme over til idræt, klæde om og komme i 

bad bagefter. 

Vi vil i disse boldspil øve samarbejde og sammenspil på tværs af alder og køn og tilegner os viden 

om enkle regler i spil med bold og øver os i at aflevere og gribe en bold. 
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Alt om Viborg 

 Præjekt-, projektuge og fremlæggelser 

UGE 39, 40 & 41 

PROJEKT I uge 40 arbejder vi projektorienteret med et selvvalgt projekt ud fra overemnet ”Alt om Viborg”.  

I ugen før sætter vi gang i præjektet, hvor vi får inputs, ønsket emne og dannet grupper. Vi 

fremlægger i uge 41. 

ENGELSK  Travelling in my town 

Med udgangspunkt i vores arbejde fra de sidste par uger, skal vi nu øve os i at færdes rundt i 

Viborg - på kort. Vi øver dialoger, hvor vi viser hinanden vej til forskellige lokationer i byen. 

Undervejs får vi kendskab til forskellige former for transportmidler og trafikbegreber. 

IDRÆT Vi arbejder videre med lege og spil, hvor børnene skal samarbejde i par eller mindre grupper om 

forskellige idrætslege. Vi vil arbejde med at respektere regler og aftaler for de forskellige 

aktiviteter og det at lære et nyt spil eller leg.  

BASIS Vi vil ud over projekt og præ-jekt have enkelte basismoduler. 

Efterårsferie 

UGE 42 
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Barn i Viborg 

 Før og nu 

UGE 43 (Prøveuge), 44, 45 (Samtaler) & 46 

EMNE-DANSK 

• Hvordan var børnelivet i Viborg? 

• Hvordan var det i gamle dage? 

Vi undersøger, hvordan det var at være barn i Viborg omkring år 1900 med industrialiseringens 
indtog, og sammenligner med vores eget liv og hverdag. 

MATEMATIK 

• Hvor store var børneværelserne dengang? 

• Hvad fik man for af lektier? 

Vi vil kigge på matematik i gamle dage. Hvilke opgaver lavede børnene på det tidspunkt? Vi vil 
bl.a. komme ind på titalssystemet, naturlige tal, de 4 regningsarter og få viden om forskellige 
strategier og metoder i forhold til bruge disse regnearter.  
 

NATUR/TEKNOLOGI 

• Hvem opfandt cyklen? 

• Hvem opfandt bilen? 
 

Hvilke opfindelser blev gjort i Viborg omkring år 1900? 
Vi hører om Bremsbilen, der kørte første gang i Viborgs gader d. 5.juli 1900. 
Vi undersøger også andre opfindelser som: cyklen, køleskabet og telefonen, 
samt laver eksperimenter med disse. 

BILLEDKUNST 
  

”Fjollede børn i MG1” 

- Vi lader os inspirere af Michael Kviums ”Fools”, og tegner- og maler fjollebilleder af os selv. 

IDRÆT Vi vil lege gamle lege og prøve at modernisere dem lidt ved at kigge på spilhjulet. Kan vi ændre i 

antallet af deltagere? Kan vi lave banen større? Kan vi sætte flere ”forhindringer” ind? Disse 

spil/lege afprøver vi på hinanden. 

ENGELSK  
 

Kings and Queens 

Med afsæt i danske konger og dronninger skal vi bevæge os ind i eventyrernes verden.  Vi skal 

arbejde med læseteater og skuespil, herunder oplæsning og mimik. 
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Friskolemarkedsuge 

 Teater: små scener af historiske nedslag omkring Viborg 

UGE 47 

Købstaden Viborg 

 De handlendes by 

UGE 48 & 49 

EMNE-DANSK 

• Hvad handlede man med i gamle dagw? 

• Hvem byggede Viborg? 

Viborgs placering på Hærvejen har alle dage haft stor betydning for handlen.  Med udgangspunkt 
i vores viden om Viborg vil vi lave et flerfagligt storylineforløb med vores egen lille handelsby.  

MATEMATIK 

• Hvad er Mark og shilling? 

Vi skal gøre klar til vores marked i Mg1, tale om priser og decimaltal. Vi vil købe en eller flere 
varer, hvor det skal lægges sammen og der skal gives tilbage – subtraktion. Vi vil lave 
hovedregning og overslagregning samt lære, hvordan man bruger afrunding.  

NATUR/TEKNOLOGI 

• Hvorfor opstod Viborg? 

Hvilke veje havde betydning for handlen i Viborg? 
Vi hører om Hærvejen og jernbanens betydning for handlen i Viborg samt eksperimenterer med 
at bygge vores egne broer. 

BILLEDKUNST 
 

Vi ”producerer” ting til butikkerne 

IDRÆT Vi vil arbejde med bevægelse og udtryk. I forskellige øvelser og danse vil vi forsøge at lave en lille 

”opvisning”. Her lægger vi vægt på samarbejde, udtryk og rytmik. 

ENGELSK  Let’s go shopping 

Vi øver os i at gå på indkøb i udlandet. Gennem små dialoger og skuespil skal vi handle frugt og 

grøntsager mm. Vi øver navnene på forskellige madvarer, laver skilte og forbereder en lille “bod”. 

Vi afslutter forløbet med en handelsdag på engelsk. 
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Jul i Viborg 

 Børnenes jul 

UGE 50 & 51 (opsamlingsuge) 

EMNE-DANSK 
 

Julen er børnenes fest, og vi vil snakke om gamle- og nye traditioner.  

NATUR/TEKNOLOGI 
 

Julesne i Viborg. 
Vi laver forsøg med is og sne og finder ud af hvornår vandet skifter form. 

MATEMATIK Vi vil lave en opsamling på alt det, vi har lært og lave julematematik. 

BILLEDKUNST 
 

I en gaveregn af kunstbilleder forsøger vi at gengive nogle af kunstens største billeder med 

teknikken ”tableau vivant”. 

IDRÆT Vi arbejder videre med forrige forløb med bevægelse og udtryk. 

ENGELSK  
 

Let’s go shopping 

Vi øver os i at gå på indkøb i udlandet. Gennem små dialoger og skuespil skal vi handle frugt og 

grøntsager mm. Vi øver navnene på forskellige madvarer, laver skilte og forbereder en lille “bod”. 

Vi afslutter forløbet med en handelsdag på engelsk. (fortsat) 

Christmas in England 

Vi har fuld fokus på alt der hedder juletraditioner. Vi skriver ønskesedler, julekort, lærer om 

julens traditioner i England. Vi hører og synger forskellige julesange og salmer. 

 


