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Se Fælles må, læseplan og vejledning for faget dansk her: https://emu.dk/grundskole/dansk?b=t5 
Faste rutiner 

• I Æ2 arbejder vi på hold 8 og hold 9 med de samme temaer. Nogle gange sammen - andre gange hver for sig. 

• Ét modul om ugen bruges på skriftligheden og danskfaglige begreber: grammatik, retstavning, tegnsætning samt genredefinition, personkarakteristik, tekstkomposition m.m.  

• Der er læsebånd i hvert modul, men derudover forventes det, at der læses 20 minutter derhjemme hver dag. 

• Der bliver 3-4 større skriftlige/mundtlige afleveringer i løbet af dette halvår.  

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Bøger, afleveringer m.m. 

1 Grønlændernes 
Land 

Eleverne introduceres til det nye halvårsemne gennem 
dokumentarprogrammer, tekster m.m., der sætter fokus 
på Grønland. 

Dokumentar: Anna og Anders i Norden - Grønland  
 

 

2 
 

Skriftligheden Tilbagemelding på terminsprøven. Generalprøve til 
sommerens FP Retskrivning og Læseprøven. 

 Øveprøve FP9 Retskrivning og 
Læseprøven mandag d. 10/1.  

3 Projektuge    

4 
5 
6 

Ondskab Ondskab har mange ansigter, - den kan enten vise sig 
fysisk i form som fysisk vold eller vokse frem indefra, hvor 
man mindst venter at møde den. Rent eksistentielt dykker 
vi ned i, om der findes onde mennesker, eller det blot er 
onde handlinger. Hvorfor opstår denne ondskab? 

Bl.a.: Novelle: Blot en drengestreg af Villy Sørensen; 
Kortfilm: Beast; Feature: Ondskab, videnskab, virkelighed 
og reality-tv; Essay: Ond, ondere, ondest; Digt: Skæbne af 
Morten Nielsen; Kunstbillede: So simple af Michael 
Kvium; Pressefoto: Kvinden uden næse; Film: Ondskab. 

Der bliver en større skriftlige aflevering i 
uge 5. 
Hold 9: Intet af Janne Teller 20/1-24/2 
Hold 8: Tarantino Roadtrip af Kathrine 
Assels 13/1-24/2 

7 Vinterferie    

8 Romanarbejde Vi arbejder med romanerne Intet og Tarantino Roadtrip. Romaner: Intet & Tarantino Roadtrip  

9  
10 
11 

At rejse er at … Hvad vil det sige at rejse? Ikke kun fysisk til fx Grønland, 
men også den indre rejse, - den personlige rejse. Om at 
blive klogere på, hvem man er, og hvor man er på vej hen. 
Vi søger at opnå en større forståelse af vores kultur 
gennem arbejdet med rejsen og en større forståelse for, 
at en rejse kan forstås på mange forskellige måder. 

Bl.a.: Eventyr: Klokken H.C. Andersen; Novelle: Det vi har 
mistet Sarah Engell; Essay: En Københavner i Jylland Dan 
Turèll; Digt: Flugten til Amerika Christian Winther; 
Portrætartikel: Min mærkeligste rejse – Martin Jensen; 
Drama: Polly og stormen (uddrag) 
 

Der bliver en større skriftlig aflevering i 
uge 10. 
Hold 9: Dig og mig ved daggry af Glen 
Ringtved og Sanne Munk Jensen 24/2-
21/4 
Hold 8: 2 kroner og 25 øre af Louis 
Jensen 17/3-21/4 

12 
13 

Norden Vi skal arbejde med de nordiske lande og blive klogere på 
sprogets ligheder og forskelle. 

Bl.a. Kortfilm: När Elvis kom på besök; Novelle: Mod; 
Serie: SKAM; Novelle: Kyssing Ragnar Hovland. 

 

14 Opsamling Hold 9: Vi samler op på to års danskundervisning og laver 
opgivelser samt indholdsområder til den mundtlige prøve. 
Hold 8: Fokus på skriftlighed og grammatik.  

 Der bliver en større skriftlig aflevering i 
uge 14. 

15 Påskeferie    

16 Skolens fødselsdag    

17 Synopse/ 
Romanarbejde 

Hold 9: Arbejde med synopse til den mundtlige prøve. 
Hold 8: Vi arbejder med et hovedværk. 

Roman: 2 kroner og 25 øre af Louis Jensen  

18 Skriftlige prøver    

19 Fælles lejr    

20 
21 

Synopse/ 
Romanarbejde 

Hold 9: Synopse 
Hold 8: Vi øver os på den mundtlige prøve ved også at 
lave synopser m.m.  

  

22-24 Mundtlige prøver    

25 Sidste uge    

https://emu.dk/grundskole/dansk?b=t5


Uge: Beskrivelse
1-2 Vi skal undersøge og udvikle metoder og regler til at løse ligninger og uligheder både algebraisk og grafisk. Vi skal også arbejde 

med selv at opstille ligninger til at løse matematiske problemstillinger. Eleverne skal i dette forløb blive fortrolige med, hvordan 
man kan finde en ubekendt ved at anvende 4 simple regler. De skal i praksis kunne forklare og løse ligninger. Både i ord og 
handling. Vi vil bruge vores viden fra Wordmat som hjælpemidler. Eleverne vil gå i dybden med ligninger og reduktioner. De vil 
bruge forskellige CAS-værktøjer til dette. Hvis tiden er til det, vil eleverne blive introduceret for 2. gradsligninger, da det ikke er et 
krav, at alle kan, er dette et fleksibelt emne.

3
4-6
7
8

9

10-14
15
16

17-18 Den mundtlige del af FP9 matematik er til udtræk inden for fagblokken naturfag sammen med fysik/kemi, geografi, biologi og 
idræt. Prøven i mundtlig matematik er en gruppeprøve. I dette forløb skal vi arbejde med de problemstillinger der eksempelvis 
udleveres. Problemstillingerne kan være enten ’rent’ matematiske eller vedrøre et emne fra dagligdagen, samfundet eller naturen. 
Vi afprøver derfor prøvelæg med en eller flere problemstillinger, så eleverne kan få øvet sig på, at forklare og præsentere 
matematik ved hjælp af sdet som de har lært igennem årets løb.

19
20-23
24-25

26

Matematik

Tema

.. Forløb forsat
Påskeferie

Projektuge

I dette forløb skal eleverne planlægge at flytte hjemmefra, hvor de skal opstille et budget og løbende holde styr på deres udgifter 
undervejs. Penge har i mange år været lig med mønter og sedler, men i dag har vi bevæget os væk fra disse fysiske 
betalingsmidler. Nu bruger vi i stigende grad betalingskort, netbank og handel på nettet. På den måde er penge oftest digitale 
værdier, der flyttes rundt mellem forskellige konti. Derfor skal vi arbejde med rente, rentetilskrivning og privatøkonomi.

Sommerferie

..Vi tager forbehold for spændende tilbud, der skulle dukke op. Se Fælles Mål for faget her: https://emu.dk/grundskole 

Algebra
Ligninger, regneregler og uligheder

Skolens fødselsdag
Mundtlig matematik

Fælleslejr
Rep. af temaer Eksamensperiode hold 9 

Lilleskolefestival

.. Forløb forsat
Vinterferie

Økonomi
Budget og renter

Introuge hold 8 



ENGELSK HOLD 8 – FORÅR 2022 

  

Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. 

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. Nogle gange arbejder vi også på tværs af holdene. 

• Hvert tema arbejder med Fælles mål og de tre kompetenceområder for engelsk: Mundtlig kommunikation, Skriftlig kommunikation samt Kultur og samfund. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytteøvelser, grammatik, lege og spil. 

 

 

 

Tjek nye forenklede Fælles mål, læseplan og vejledning for faget engelsk her: https://emu.dk/grundskole/engelsk?b=t5 . 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Grammatik, afleveringer m.m. 

1 Introuge    

2 Making a 
Difference 

Vi færdiggør vores tema fra før jul: Making a Difference. Tekster:  Changing the world through sport, Admirable 
Athletes. 

 

3 Projektuge    

4 
5 
6 

Indigenous 
People 

Kalaallit (grønlænderne) er et stolt folkeslag, der forøger at holde fast i deres kultur og sprog 
på trods af bl.a. klimaforandringer, kultursammenstød m.m. Vi bliver klogere på forskellige 
oprindelige folk og deres kultur og udfordringer rundt omkring i de engelsktalende lande 
såsom The Maoris i New Zealand, The Aborigines i Australien og The Canadian Inuit.  

Texts: The Inuit People and Nature, No more Boomerang 
(Poem), Aboriginal History, My Year in New Zealand, The 
Stolen Generations. 
Short Film: Keeping the Inuit Way of Life Alive in a 
Changing World, Lillian Elias: A Residential School 
Survivor's Story, Māori Culture in New Zealand etc. 

Grammatik: Idioms, prepositions and 
the genitive.  

7 Vinterferie    

8 
9 

10 
11 
12 

Rights Det er mere end 70 år siden, at FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne blev 
vedtaget, - vi ser på, hvordan det står til med menneskerettighederne i dag, men kigger også 
historisk tilbage på The Civil Rights Movement, Equal Rights, Gender Equality m.fl. Hvordan 
ser det ud i verden i dag? Er der lige rettigheder for alle? 

Texts: Human Rights Simplified, #ProudBoys, 
Macklemore &Ryan Lewis: Same Love, How the LGBTQI+ 
community hijacked #ProudBoys, A Supreme Court Icon: 
Ruth Bader Ginsburg, Jennifer’s Story, Introduction to 
the Civil Rights Movement, Gender Equality etc. Film: 
Green Book, Teenager and Gay 

Der bliver en større skriftlig 
aflevering i uge 8. 

Der bliver en større skriftlig 
aflevering i uge 12. 
Grammatik: Plurals, irregular verbs, 
demonstrative verbs etc.   

13 
14 

Horror Vi starter op på et horror-forløb, hvor vi vil se nærmere på selve horror-genren og arbejde 
med forskellige aspekter heraf. Udover at fokusere på Beliefs, Outer Space, Horror and 
Traditions around the World, vil vi også se nærmere på, hvad der ligger til grund for, at vi som 
mennesker bliver bange, og hvorfor vi egentlig have mere af det utrygge? Vi vil have fokus på 
debatter og eksperimentere med at lave vores egen horror movie.  

Texts: The Ghost Radio, Horrors from Outer Space, 
Mommy´s Home, The Psychology of Fear m.m. 
Podcast: The Science of Fear  

Grammatik: Comma rules, spelling 

15 Påskeferie    

16 Skolens 
fødselsdag 

   

17 Horror- 
fortsat  

Vi afslutter forløbet Horror med at lave vores egen horror movie.  Short film: Lights out - Who´s there?  Aflevering i form af Horror movie.  

18 How to fit in Der findes mange forskellige individer i verden – med deres helt egne historier og 
fortællinger. Blandt disse mange forskellige individer ligger også ønsker og forhåbninger om 
at passe ind, og følelsen af at være anderledes og at føle sig udenfor er en realitet for mange. 
Vi vil tage et kig på dem, som ved første blik skiller sig ud og vil prøve at få et indblik i, 
hvordan det føles at skille sig ud fra mængden og være anderledes. Gennem forskellige 
tekster vil vi ydermere blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt for os mennesker at passe 
ind og høre til.   

Texts: The Beauty of Being Different, Kids who are 
different, Why is belonging so important? M.m.  
Film: Wonder 

Grammatik: Nouns, capital letters  

19 Fælles lejr    

20 How to fit in Vi vil arbejde med poesi og digte.   Skriftlig aflevering  

21 
22 
23 

Conspiracy 
theories 

En konspirationsteori defineres som en tro på, at visse begivenheder er et resultat af et 
hemmeligt komplot og/eller at noget af stor betydning holdes fra offentligheden.  
Hvor konspirationsteorier før var noget, man ikke talte om, bliver de nu ofte nævnt og 
diskuteret i medierne, og nogle er endda blevet en del af populærkulturen. Vi vil få indblik i 
de mange forskellige teorier, der har sat gang i debat rundt i verden og vil samtidig blive 
klogere på konspirationsteorier, som ikke længere er konspirationsteorier – da de er blevet 
bekræftet som værende sande.  

Texts: Flat as a pancake, Ask Dr. Henna, Controlled 
Weather, False Memories or Multiverses? Q and QAnon, 
Unidentified Aerial Phenomena m.m.  
Short clip: Are flat-earthers being serious?  
 

Grammatik: The continuous tense, 
regular verbs, adverbs, synonyms, 
antonyms etc. 

https://emu.dk/grundskole/engelsk?b=t5
https://www.youtube.com/hashtag/proudboys


ENGELSK HOLD 9 – FORÅR 2022 

  

 

 

 

 

Tjek nye forenklede Fælles mål, læseplan og vejledning for faget engelsk her: https://emu.dk/grundskole/engelsk?b=t5 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. 

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. Nogle gange arbejder vi også på tværs af holdene. 

• Hvert tema arbejder med Fælles mål og de tre kompetenceområder for engelsk: Mundtlig kommunikation, Skriftlig kommunikation samt Kultur og samfund. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytteøvelser, grammatik, lege og spil. 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Grammatik, afleveringer m.m. 

1 Introuge    

2 Making a 
Difference 

Vi færdiggør vores tema fra før jul: Making a Difference. Tekster:  Changing the world through sport, Admirable 
Athletes. 

 

3 Projektuge    

4 
5 
6 

Indigenous People Kalaallit (grønlænderne) er et stolt folkeslag, der forsøger at 
holde fast i deres kultur og sprog på trods af bl.a. 
klimaforandringer, kultursammenstød m.m. Vi bliver klogere på 
forskellige oprindelige folk og deres kultur og udfordringer rundt 
omkring i de engelsktalende lande såsom The Maoris i New 
Zealand, The Aborigines i Australien og The Canadian Inuit.  

Texts: The Inuit People and Nature, No more Boomerang 
(Poem), Aboriginal History, My Year in New Zealand, The 
Stolen Generations. 
Short Film: Keeping the Inuit Way of Life Alive in a Changing 
World, Lillian Elias: A Residential School Survivor's Story, 
Māori Culture in New Zealand etc. 

Grammatik: Adjectives & 
Adverbs. 

7 Vinterferie    

8 
9 

10 
11 
12 

Rights Det er mere end 70 år siden, at FN’s verdenserklæring om 
menneskerettighederne blev vedtaget, - vi ser på, hvordan det 
står til med menneskerettighederne i dag, men kigger også 
historisk tilbage på The Civil Rights Movement, Equal Rights, 
Gender Equality m.fl. Hvordan ser det ud i verden i dag? Er der 
lige rettigheder for alle? 

Texts: Human Rights Simplified, #ProudBoys, Macklemore 
&Ryan Lewis: Same Love, How the LGBTQI+ community 
hijacked #ProudBoys, A Supreme Court Icon: Ruth Bader 
Ginsburg, Jennifer’s Story, Introduction to the Civil Rights 
Movement, Gender Equality etc. 
Film: Green Book, Teenager and Gay 

Der bliver en større skriftlig 
aflevering i uge 8. 

Der bliver en større skriftlig 
aflevering i uge 12. 
Grammatik: Prepositions, 
Comma Rules etc.  

13 
14 

Dispositioner I denne periode koncentrerer vi os om den mundtlige prøve og 
laver vores dispositioner færdige. 

  

15 Påskeferie    

16 Skolens fødselsdag    

17 
 

Dispositioner Vi fortsætter med vores dispositioner.  Når dispositionerne er 
afleveret, arbejder vi med anden del af prøven, der indeholder et 
ukendt spørgsmål til ét af årets temaer. Er skriftlig engelsk 
udtrukket, fokuserer vi også på denne. 

 Aflevering af dispositioner 
torsdag d. 28/4 (uge 17). 

18 Skriftlige prøver    

19 Fælles lejr    

20 
21 

Repetition Vi repeterer årets opgivelser og bliver skarpere på ordforråd 
m.m. Vi øver på vores dispositioner. 

  

22 - 
24 

Mundtlige prøver    

25 Sidste uge    

https://emu.dk/grundskole/engelsk?b=t5
https://www.youtube.com/hashtag/proudboys


TYSK HOLD 8 – FORÅR 2022 

  

 

 

 

Se Forenklede Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget tysk her: https://emu.dk/grundskole/tysk?b=t5 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie. Fokus på Kongruens, Kasus, Ordstilling m.m. 

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Hvert emne arbejder med Fælles mål og de tre kompetenceområder for tysk: Mundtlig kommunikation, Skriftlig kommunikation samt Kultur og samfund. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytteøvelser, grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Grammatik, afleveringer m.m. 

1 Introuge    

2 Berühmte 
Personen 

Vi færdiggør emnet Berühmte Personen med en mundtlig fremlæggelse.   

3 Projektuge    

4 Berühmte 
Personen 

Fortsat…   

5 
6 

Freizeit – schöne 
Zeit 

Hvad interesserer unge i dag? Unge i Grønland, Tyskland eller Danmark ligner 
nok hinanden på mange punkter, hvad fritidsinteresserer angår. - Nogle 
bruger deres fritid på at være aktive med sport, - andre på at arbejde eller at 
spille computer. Flere og flere er også begyndt at bekymre sig om fremtiden, 
og hvordan vores handlinger har indflydelse på bl.a. klimaet. Vi kigger på, 
hvad tyske unge laver i deres fritid og sammenligner med danske unge. 

Tekster: Freizeitbeschäftigungen, Was machst 
du gern in deiner Freizeit? Mein Computer ist 
mein bester Freund, Treffpunkt für junge Leute, 
Freundschaft und viel mehr. 
Musik: Freunde PUR, Freunde Die Toten Hosen 

Grammatik: Fang an s. 23 
(Pronomen), s. 30 – 36 
(Uregelmæssige verber) 

7 Vinterferie    

8 
9 

10 

Freizeit – schöne 
Zeit 

Fortsat…  Der bliver en større skriftlig 
aflevering i uge 9. 

11 
12 
13 
14 

Auf der Straße in 
Berlin 

Forskellen mellem Grønlands hovedstad, Nuuk, og Tysklands, Berlin, viser sig 
ikke kun i den markante forskel i antallet af indbyggere, men Berlin er også 
en multikulturel hovedstad med indbyggere fra hele verden. Vi besøger 
Berlin virtuelt og bliver klogere på storbyen og dens multikulturelle 
befolkning samt dens spændende historie. 
 

Tekster: Berlin, 12xBerlin, Eine Sesselreise nach 
Berlin, Unter den Straßen von Berlin, Berlin – 
Meine Lieblingsstelle, Berlin-Quiz und viel mehr. 
Musik: Culcha Candela Berlin City Girl, Peter Fox 
Schwarz zu Blau 
Film: Goodbye Lenin 

Der bliver en større skriftlig 
aflevering i uge 13. 
Grammatik: Fang an s. 41 – 42 
(Berlins Geschichte, 
Sehenswürdigkeiten in Berlin) 

15 Påskeferie    

16 Skolens 
fødselsdag 

   

17 Schriftlich Vi arbejder med små skriftlige opgaver.   

18 Skriftlige prøver    

19 Fælles lejr    

20 
21 
22 
24 

Märchen De grønlandske myter og fortællinger er bl.a. formet af deres natur og kultur 
for mange, mange år siden. Også i Tyskland findes der fantastiske 
fortællinger og eventyr, som bl.a. brødrene Grimm samlede og nedskrev, så 
vi i dag kan nyde godt af dem. Vi læser og lytter til nogle af disse og forsøger 
os med at skrive vores egne eventyr. 

Tekster: Der Walkmandieb, Rumpelstilzchen, 
Schneewittchen, Hänsel und Gretel, 
Rotkäppchen, Aschenputtel usw. 

Grammatik: Kasus, Ordstilling - 
kopiark 

25 Sidste uge    

https://emu.dk/grundskole/tysk?b=t5


TYSK HOLD 9 – FORÅR 2022 

  

 

 

 

Se Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget tysk her: https://emu.dk/grundskole/tysk?b=t5 
Faste rutiner: 

• Hver uge bliver der en grammatiklektie.  

• Der arbejdes fælles, individuelt, parvis og i grupper. 

• Hvert emne arbejder med Fælles mål og de tre kompetenceområder for tysk: Mundtlig kommunikation, Skriftlig kommunikation samt Kultur og samfund. 

• Undervisningen varieres med læsning, oversættelse, mundtlige øvelser, skriftlige øvelser, lytteøvelser, grammatik, lege og spil. 

• Det skal være sjovt at have tysk☺ 

Uge Temaer Beskrivelse Tekster Grammatik, afleveringer m.m. 

1 Introuge    

2 Jung sein Vi færdiggør arbejdet med temaet Jung sein fra før jul. Tekster: Jugend ist…, Keine Party ohne Alkohol, Meine 
Geschichte. 

Grammatik: Fang an s. 25-30 (Jung sein) 

3 Projektuge    

4 Jung sein Fortsat…   

5 
6 

Schule und 
Ausbildung 

Unges muligheder efter grundskolen er mange, og 
tanker om fremtiden fylder meget. Både for danske, 
grønlandske og tyske unge. Vi bliver klogere på det 
tyske skolesystem, på tyske unges tanker og drømme 
om uddannelse og fremtidsmuligheder m.m. 

Tekster: Das deutsche Schulsystem, Lust auf die Zukunft, 
Meine Pläne und Träume, Zukunftspläne und -Träume, Mit 
anderen Augen, Welcher Abschluss - welche Möglichkeiten? 
Usw.  

Grammatik: Fang an s. 35 – 39 (Schule und 
Ausbildung). 
Präpositionen Fang an s. 22 – 24 + kopiark 
Adjektive Fang an s. 31 – 34 + kopiark 

7 Vinterferie    

8 
9 

Schule und 
Ausbildung 

Fortsat…  Der bliver en større skriftlig aflevering i 
uge 9. 

10 
11 
12 

Medien For unge i dag fylder dét at ”være på” rigtig meget. Vi 
ser på tyske unges medieforbrug og sammenligner med 
eget brug af sociale medier, - på både godt og ondt. 

Tekster: Mediengebrauch unter Jugendlichen, Mobbing im 
Internet, Selfiekultur, Die soziale Medien, Durchgehend 
Online (Die Lochis), Influencers Deutschland, Soziale Medien 
in Österreich…, www.saferinternet.au usw. Film: Crazy 

Der bliver en større skriftlig aflevering i 
uge 13. 
Grammatik: Udvidet infinitiv, 
sætningsopbygning - kopiark 

13 
14 

Dispositioner I denne periode koncentrerer vi os om den mundtlige 
prøve og laver vores dispositioner færdige. 

  

15 Påskeferie    

16 Skolens fødselsdag    

17 
 

Dispositioner Vi fortsætter med vores dispositioner.  Når 
dispositionerne er afleveret, arbejder vi med anden del 
af prøven, der indeholder et ukendt spørgsmål til ét af 
årets temaer. Er skriftlig tysk udtrukket, fokuserer vi 
også på denne. 

Repetition af årets temaer og tekster:  
Das deutsch-dänische Grenzland. Schneller, höher, weiter…. 
Jung sein. Schule und Ausbildung. Medien.  

Aflevering af dispositioner torsdag d. 28/4 
(uge 17). 

18 Skriftlige prøver    

19 Fælles lejr    

20 
21 

Forberedelse til 
prøven 

Fortsat… Er tysk ikke udtrukket, bliver der fokus på mundtlighed.  

22 - 
24 

Mundtlige prøver    

25 Sidste uge    

https://emu.dk/grundskole/tysk?b=t5
http://www.saferinternet.au/


Uge: Hold 9
1-2

3
4-6

7
8

9

10-14
15
16

17-18 Eksamensprojekt 2021
Eleverne arbejder med deres tjekliste: 

Valg af delemne
Problemstilling

Arbejdsspørgsmål
De 4 kompetenceområder

Disposition

19
20-23
24-25

26

Hold 9 har arbejdet med følgende fællesfaglige fokusområder:

1. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
 

2. Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.
  

3. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.
  

4. Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

.. Forløb forsat

..Forløb forsat

Naturfag

Hold 8

Vinterferie

Sommerferie

Projektuge

.. Forløb forsat

Genetik
Du ved allerede, at du kan være snydt ud af næsen på din far eller have arvet din mors blå 

øjne. Du ligner måske din farmor, når du smiler, og har præcis samme hårfarve som din 
lillebror. Det kan biologien forklare med svære ord som kromosomer, gener og DNA-

molekyler. Man kan ikke se eller røre ved generne, så det kræver meget at forstå, hvad det 
handler om. Med dette forløb skal vi blive skarpe på hvad DNA er for en størrelse, og hvilken 

funktion har det i cellerne.

Verdens største ø
Grønlands natur synes uendelig og virker storslået. Mange steder er der is så langt øjet rækker - særligt i vinterhalvåret. Det er helt utrolige mængder af is samlet på verdens største ø. Vi skal 

kigge på geografien bag Grønland, men også kigge nærmere på iskrystaller, vand og tilstandsformer. Fra det konkrete arbejde på makroniveau vil vi dykke ind i mikroniveau og undersøge 
salte, smeltepunkter, opløselighed og børnene vil bl.a. lave deres egne krystaller.

Fælleslejr

Påskeferie

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
I de seneste 150 år er indholdet af CO2 i atmosfæren steget meget på grund af  afbrænding af olie, kul og naturgas. Der sker konstant en vekselvirkning mellem atmosfæren, jorden og 

levende organismer. Udledning af stoffer fra bl.a. transport, landbrug og industri påvirker den omgivende natur. Stoffer transporteres mellem økosystemer lokalt og globalt. Vi skal i dette 
eksamensforløb arbejde med de mange miljø-problemer, som opstår på tværs af landegrænser og skal derfor løses globalt.

Hold 8 har arbejdet med følgende fællesfaglige fokusområder:

1. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
 

2. Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.
  

3. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.
  

4. Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Introuge hold 8 

Skolens fødselsdag

Rep. af temaer Eksamensperiode hold 9 
Lilleskolefestival

..Vi tager forbehold for spændende tilbud, der skulle dukke op. Se Fælles Mål for faget her: https://emu.dk/grundskole 



Kulturfag  
 

  Hold 8 Hold 9 

1-2 Grønland -  
historie og identitet 

Formålet med forløbet er at give eleverne et kronologisk overblik over og viden omkring Grønlands historie, hvor Danmark spiller en særlig rolle. 
Fortidsfortolkninger og fremtidsforventninger for Grønland italesættes af seks unge grønlændere, som sætter ord på emnerne sprog, 
fordomme og identitet. De unge grønlænderes beretninger belyser, hvordan konsekvenserne af vores fælles fortid stadig kan mærkes den dag i dag.  

3  Projektuge      

4 -5   Grønland -  
historie og identitet 

fortsat 

  

6 Styreformer  Vi kigger på forskellige styreformer og sætter det i perspektiv i forhold til bl.a. Grønland og rigsfællesskabet.  

7  Vinterferie      

8 -11 Magt, politik og 
ideologier  

Vi arbejder med grundlæggende begreber om magt, herunder direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt og strukturel 
magt. Endvidere skal vi se på eksempler på magtudøvelse både i vores eget hverdagsliv og i det omgivende samfund. Hvordan hænger magt og ideologier 
sammen? Hvad er forskellen og lighederne på de 3 ideologier: socialisme, liberalisme og konservatisme? 

12-14  Danmarks 
tropekolonier 

Arbejdet med forløbet giver eleverne indsigt i baggrunden for at Danmark i lighed med andre europæiske lande søgte at skaffe sig oversøiske besiddelser 
– og nyttiggøre dem.  Forløbet giver eleverne mulighed for at relatere Danmarks historie til udviklingen i de tidligere kolonier, at reflektere over 
koloniserings konsekvenser skaffede sig kolonier, samt forståelse for forandringer af synet på mennesker over tid. 

15  Påskeferie        

16  Skolens fødselsdag        

17  Synopse/  
Romanarbejde  

Repetition af emner og klargøring til øveprøve.  Repetition af emner og evt. klargøring til prøve   

18  Skriftlige prøver        

19  Fælles lejr        

20  
21  

Synopse  Vi laver synopser og øver os i den mundtlige prøve.   Evt. synopsearbejde og klargøring til den mundtlige prøve   

22-24  Mundtlige prøver        

25  Sidste uge        

Vi tager forbehold for aktuelle og spændende forløb, der kan vise sig undervejs.  

Link til fælles mål m.m. 
Historie: 

• https://emu.dk/grundskole/historie/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t12  

• https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Historie.pdf  
Samfundsfag:  

• https://emu.dk/grundskole/samfundsfag/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t11  

• https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Samfundsfag.pdf  
 

https://emu.dk/grundskole/historie/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t12
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Historie.pdf
https://emu.dk/grundskole/samfundsfag/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t11
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Samfundsfag.pdf


Æ2 IDRÆT – FORÅR 2022 

 

 
Idræt Æ2 – Vi tager forbehold for spændende tilbud, der skulle dukke op☺ Se Forenklede Fælles Mål for idræt her: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/praktiske-musiske-fag/idraet 

Uge JO/LJ AB Indholdsområde Beskrivelse Tema Teori 

2 Øveprøver 

3 Projektuge 

4 Fremlæggelser 

5 
6 

Volley Basket Boldbasis og Boldspil Der arbejdes med fairplay ved basket og volley. Fokus på tekniske 
færdigheder. 

Fairplay Fairplay fra clioonline.dk 
Bare jeg ikke var på hold med den 
idiot…, Idræt i skolen 4, 2016 

7 Vinterferie 

8 Yoga, akrobatik og andre 
øvelser 

Kropsbasis Vi prøver enkelte akrobatikopstillinger af og vurderer vigtigheden af tillid og 
samarbejde. Bevægelighed og balance arbejdes der med ved hjælp af yoga.   

Samarbejde 
og Tillid 

Kropsbasisdugen Dansk Skoleidræt 
Yoga-øvelser 
Tillid fra (Be)greb om idræt 

9 Fastelavn 

10 Game Street Mekka Redskabsaktiviteter/ 
Kropsbasis 

Vi besøger Viborg Street Mekka. Vi prøver Parkour og spiller Streetfodbold 
og Streetbasket. Vi bliver klogere på, hvad streetkulturen er, hvad der 
kendetegner den og sætter det op mod den organiserede idræt. 

Streetkultur Gadesport fra clioonline.dk 
Idrætskultur fra clioonline.dk 
Parkour:https://www.youtube.com
/watch?v=LmQ2X6hlyE0  

11 Redskabsaktiviteter Redskabsaktiviteter En formiddag i springcenteret på Bjergsnæs Efterskole.  Med kroppen som 
redskab arbejder vi på at få en større kropsforståelse. Vi arbejder med sikker 
modtagning, håndstand, rulle, hovedstand, overslag, vejrmølle m.m. 

Krop og 
Træning 

Modtagning fra ”Tjek på idræt” 
Diverse videoer 
Redskabsøvelser og Motoriktræet - 
kompendium 

12 Løb Fysisk 
Træning 

Fysisk Træning/Løb, 
Spring, Kast 

Fysisk træning som opvarmning og bip-test. Sundhed Sundhed fra clioonline.dk 
Jakob barsel til og med uge 11. 

13 
14 

Hal Skolen Dispositioner/Årsprøve Hold 9 introduceres for idrætsprøven. Der laves grupper, trækkes 
indholdsområder m.m. De arbejder på skolen med at færdiggøre deres 
dispositioner. Hold 8 er i hallen. 

  

15 Påske 

16 Skolens fødselsdag 

17 Hold 8 Hold 9 Dispositioner/Årsprøve Er idræt udtrukket, skal synopsen være færdig og afleveres mandag d. 16. 
maj. Hold 8 arbejder med årsprøven.  Mens hold 9 er til de skriftlige prøver, 
arbejder hold 8 med en årsprøve, der skal munde ud i en praktisk 
fremvisning og kort teoridel. 

  

18 Skriftlige prøver for hold 9 

19 
20 

Skolen Hal Dispositioner/Årsprøve Hold 9 øver deres program i hallen. Hold 8 laver årsprøve.  Synopsen afleveres mandag d. 16. 
maj 

21 Sidste fælles gang 

22 
23 

Hal Prøver Årsprøve Forberedelse og fremvisning af årsprøven.   

24 Forberedelse Lilleskolefestival 

25 Dimission 

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/praktiske-musiske-fag/idraet
https://www.youtube.com/watch?v=LmQ2X6hlyE0
https://www.youtube.com/watch?v=LmQ2X6hlyE0

