
Skema Æ1



Generel info
Uge: Bemærkninger

1 Introuge

2

3 Projektuge

4 Præsentationer mandag

5 Visning på torsdagsmøde

6 Forældremøde onsdag 18-20

7 Vinterferie

8 Madlejr

9

10 Fastelavnsmandag Samtaleuge

11 Besøgsdage onsdag+torsdag

12

13 Visning på torsdagsmøde

14

15 Påskeferie

16 Skolens fødselsdag

17

18

19 Fælleslejr mandag-onsdag. Store 

bededag fredag

20

21 Kr. himmelfart torsdag+fredag

22

23 Pinsemandag. Afslutning for ældste 1 

torsdag

24 Visning på torsdagsmøde - 

lilleskolefestival forberedelse

25 Lilleskolefestival mandag-onsdag

Sidste skoledag fredag

26 Ferie

Kalender
Mål: Vores undervisning er tilrettelagt efter at øge det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Derudover følger vi De 

Forenklede Fællesmål for de enkelte fag, som kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside.  

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.

Lektier/hjemmearbejde: vil blive offentliggjort på lektiebogen på elevintra. Eleverne skal tjekke intra hver dag. Lærerne vil 

kontakte forældrene ved gentagne forsømmelser.  

Ungemøde: Om onsdagen vil vi afholde ungemøde. Ungemødet er en del af den demokratiske proces på skolen, hvor vi 

træner det at være en del af et fællesskab. Ungemødet 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: I Æ1 arbejder vi kontinuerligt for at opstille gode rammer til at øge børnenes læselyst. F.eks. gennem børnenes 

egne boganmeldelser samt et fokus på god aldersvarende og vekslende litteratur i læsebånd og i danskundervisningen. 

Endvidere vil eleverne arbejde med individuelle mål indenfor læsning med udgangspunkt i læsehastighed, læseforståelse, 

læsestrategier, afkodning. Læsebåndet har vi placeret i første modul, i forlængelse af en eventuel morgensamling omkring 

kl. 08.30-08.45. For at optimere læsningen vil vi bede jer om løbende at holde øje med, om I har nok (og passende) 

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 har vi et overordnet tema som man skal finde et projekt ud fra. Vi vil gerne styrke elevernes 

evne til at gennemføre et afgrænset projekt med en problemstilling ud fra en projektbaseret læringstype . Eleverne skal 

igennem ugen arbejde med udarbejdelse af projektrapport eller disposition og have fokus på formidling med 

understøttelse 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. 

Vi tilstræber at opbygge undervisningen udfra et princip om kortere oplæg, inddragelse, bevægelse og fordybelse. 



Mål: Vores undervisning er tilrettelagt efter at øge det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Derudover følger vi De 

Forenklede Fællesmål for de enkelte fag, som kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside.  

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.

Lektier/hjemmearbejde: vil blive offentliggjort på lektiebogen på elevintra. Eleverne skal tjekke intra hver dag. Lærerne vil 

kontakte forældrene ved gentagne forsømmelser.  

Ungemøde: Om onsdagen vil vi afholde ungemøde. Ungemødet er en del af den demokratiske proces på skolen, hvor vi 

træner det at være en del af et fællesskab. Ungemødet 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: I Æ1 arbejder vi kontinuerligt for at opstille gode rammer til at øge børnenes læselyst. F.eks. gennem børnenes 

egne boganmeldelser samt et fokus på god aldersvarende og vekslende litteratur i læsebånd og i danskundervisningen. 

Endvidere vil eleverne arbejde med individuelle mål indenfor læsning med udgangspunkt i læsehastighed, læseforståelse, 

læsestrategier, afkodning. Læsebåndet har vi placeret i første modul, i forlængelse af en eventuel morgensamling omkring 

kl. 08.30-08.45. For at optimere læsningen vil vi bede jer om løbende at holde øje med, om I har nok (og passende) 

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 har vi et overordnet tema som man skal finde et projekt ud fra. Vi vil gerne styrke elevernes 

evne til at gennemføre et afgrænset projekt med en problemstilling ud fra en projektbaseret læringstype . Eleverne skal 

igennem ugen arbejde med udarbejdelse af projektrapport eller disposition og have fokus på formidling med 

understøttelse 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. 

Vi tilstræber at opbygge undervisningen udfra et princip om kortere oplæg, inddragelse, bevægelse og fordybelse. 



Uge: Tema: Indhold: Ekstra:
1

2 Grønlandske myter og 

sagn 

Med afsæt i et kendskab til adskillige grønlandske mytiske væsener arbejder vi videre med 

billedefortællingen 'Hullet i himlen', hvor den episke kerne dannes af vores hovedperson, som 

er en grønlandsk kvinde, der ulykkeligvis mister sine sønner i en hvalfangst. Gennem analyse og 

fortolkningen af fortællingen bliver børnene fortrolige med billedfortællingen som genre. 

Dernæst vil vi fortsætte indenfor emnet med danske sagn, og slutteligt skal børnene selv 

producere en podcast.

3

4-5 Grønlandske myter og 

sagn 

(forløb fortsat)

6

7
8

9 Basisuge

10-14 Ung i Grønland og 

Danmark 

I dette forløb tager vi hul på den dokumentaristiske genre. Gennem arbejdet med genren, vil vi 

undersøge og få viden om, hvordan det er at være ung i Grønland og Danmark. Ydermere vil vi 

beskæftige os med fremtidsdrømme og forhåbninger, som netop fylder for mange unge - både i 

Grønland og Danmark. 

Vi vil blandt andet blive klogere på fakta- og fiktionskoder samt generelt få en forståelse for at 

afkode, analysere, fortolke og vurdere en dokumentarfilm. 

I slutningen af forløbet vil vi prøver kræfter af med at producere vores egen dokumentarfilm. 

Da vi skal producere vores egen 

dokumentar, vil vi her skulle i kontakt 

med kilder udenfor skolens område.

15
16

17-18 Klasseforskelle og 

familieliv

I årets sidste forløb vil vi arbejde med et større værk "Happy Happy" af den danske forfatter 

Mette Vedsø. Gennem romanarbejdet bliver vi fortrolige med analysemodeller som 

tematrekanten og berettermodellen. Det tematiske indhold i bogen er relevant og aktuelt for 

aldersgruppen, og på en hjertevarm og humoristisk måde anvender forfatteren sproglige kneb, 

som kan være med til at give et indblik i eget og andre menneskers liv og verden.

Berettermodellen samt tematrekanten

19

20-23 Klasseforskelle og 

familieliv - fortsat 

(forløbet fortsættes og afsluttes med børnenes egne skriftelige produkter)

Skolens fødselsdag

Fælleslejr

MADlejr i Højer

Vinterferie

Dansk

Introuge

Projektuge

Uge 6 og optakt til MADlejr



24-25 Lilleskolefestival-

forberedelse. 

Sidste skoledag

Repetition af aktuelle danskfaglige emner for hold 6.

26 Sommerferie



Uge: Tema:
1

2 Fuglehuse - opstart af 

problemregning

Fuglehusene fra før jul skal færdiggøres og hænges op. Forløbet skal desuden evalueres. 

Eleverne bliver præsenteret for en "rigtig" problemregning omhandlende Grønland. Opgaverne 

er på deres niveau trods det er en gl. FSA. Eleverne løser denne opgave ved brug af både 

WordMat og Geogebra. Vi snakker om, hvordan man stiller sådan en opgave op og hvad det er 

de skal kigge efter i opgavebeskrivelsen for at løse opgaven.

Vi starter med at arbejde med 

problemregning som skal 

afleveres

3

4-5 Siriuspatruljen Vi arbejder med målestoksforhold, hastighed, begyndende algebra og procentregning. Arbejdet 

er tilrettelagt som både individuel og gruppearbejde.

6

7

8

9 Basisuge Brøker, decimaltal og procent. Vi ser mere på sammenhængen mellem disse matematiske 

dicipliner.

Der gives kort rspons på 

statusprøver til efterfølgende 

skole-/hjemsamtale

10-14 Grønland i tal Vi vil i denne periode se på "Grønland i tal". vi vil undersøge, hvordan den grønlandske 

økonomi hænger sammen og føre dette budget ned i nooget mindre skala med et 

ungdomsbudget, hvor børnene skal lære om indtægter og udgifter. Børnenes viden om 

procentregning vil i dette forløb også blive brugt til at se på eks. renter. Slutteligt vil vi arbejde 

emd funktioner i forbindelse med økonomi.

15

16

17-18 Matematik i hverdagen

Spil og chance

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. 
19

20-23 Innovation Skab en virksomhed. Find ud af hvad virksomhedens "mål"er. Opret budgetter og opfind hvad 

der skal bruges. Forløbet tilrettelægges som et 21. centery forløb, hvor eleverne selv 

tilrettelægger og arbejder med opgaven/matematikken som et projekt. Eleverne skal trække på 

deres viden fra tidligere forløb for at kunne gennemføre projektet. Projektet fremlægges. 

Skolens fødselsdag

Fælleslejr

Matematik

Indhold:

Påskeferie

Introuge

Projektuge

Uge 6 og optakt til MADlejr

Vinterferie

MADlejr i Højer



24-25 Lilleskolefestival-forberedelse. 

Sidste skoledag

26 Sommerferie



Uge: Tema: Indhold: Ekstra:
1

2 Turen går til Grønland -

Varmeledning

Der er is så langt øjet kan skue - naturen er synes smuk, vild og til tider voldsom. Simple 

grundstoffer indgår i komplekse strukturer, når f.eks. isen dannes og energi tilføres, når den evt. 

senere smelter. Dette forløb vil tage afsæt i børnenes juleferieopgaver, hvor vi vil arbejde videre 

med den undersøgende tilgang til naturfagene. Gennem egne forsøg og teori vil vi søge at få en 

forståelse for forskellige stoffers evne til at lede varme samt opbygge et kendskab til forskellige 

energiformer. 

Børnene arbejder med isolerende og varmeledende 

materialer gennem forsøg og design af egne sko til et 

besøg på Grønland.

3

4-5 (Forløb fortsat) Fortsættelsen på vores rejse til Grønland tager en geografifaglig vinkel, hvor vi vil undersøge de 

mest relevante emner for bedre at kunne forstå verdens største ø dens naturgrundlag samt 

levevilkårene herpå.

6

7
8

9-14 (Basisuge)

Kredsløb og økosystemer

Udover fjelde, sletter med is, forvitrede kyster med menneskelig beboelse danner også ishavene 

levesteder for mange forskellige plante- og dyrearter. I dette forløb vil vi arbejde med økosystemer, 

arter, livsbetingelser samt stoffers kredsløb i økosystemer. Her vil vi primært arbejde med CO2 og 

søge at få en bedre forståelse for drivhuseffekten.

Egne projekter

15
16

17-18 Lys og stråling Gennem egne undersøgelser, opgaver og teoretisk baggrundsviden vil vi arbejde lys og stråling. 

Herigennem søger vi, at børnene får en forståelse udbredelse af lys gennem deres viden om 

bølgetyper og lysfænomener.
19

20-25 Produktion og teknologi Dette forløb søger at udvikle børnenes forståelse for produktion og teknologi.I Enzymjagten lærer 

børnene om enzymer som katalysatorer i kroppens processer, i naturen og i industriel produktion. I 

forløbet skal børnene på jagt i naturen efter cellulaseproducerende svampe for derefter at 

forbehandle prøverne hjemme i klassen, undersøge prøverne og konkludere på, hvad de fandt. 

Desuden undersøger børnene, hvad enzymer kan bruges til i industrien - mange ting fra f.eks. 

cowboybukser til vaskepulver. Altsammen for at forsøge at få et indblik i, hvordan produktion kan 

gøres mere bæredygtig.

Life-forløb

26 Sommerferie

Fælleslejr

Naturfag

Introuge

Projektuge

Uge 6 og optakt til MADlejr

Vinterferie

MADlejr i Højer

Påskeferie

Skolens fødselsdag



Uge: Tema: Læringsmål: Indhold:
1

2 Grønlands historie Jeg kan på baggrund af et 

kronologisk overblik forklare, 

hvorledes samfundet i Grønland 

har udviklet sig under forskellige 

forudsætninger.

Vi skal i dette forløb dykke ned i Grønlands historie. Vi skal bl.a. have fokus på 

nordboernes ankomst og den dansk-norske præst Hans Egede, hvis mission var at 

udbrede den kristne tro blandt det grønlandske folk.

3

4-6 Forløb fortsat

7
8

9-12 Grønlands selvstændighed og 

rigsfællesskabet

Jeg kan redegøre for Grønlands 

selvstyre og økonomiske 

forhold til Danmark.

Vi undersøger Grønlands forhold til Danmark og udsigten til mere 

selvstændighed. 

Er Grønland til salg? Vi dykker ned i den internationale interesse for Grønland.

13-14 Ung i Grønland Jeg har viden om ungdommen 

og kulturen i Grønland og kan se 

ligheder og forskellige i forhold 

til den danske ungdom og 

kultur.

Hvordan er det at være ung i Grønland? Hvilke muligheder og udfordringer 

oplever de grønlandske unge?

15
16

17-18 Demokrati Jeg forstår, hvordan det 

politiske system fungerer i 

Danmark, og hvordan love 

bliver til.

Jeg kan forholde mig til, 

hvordan man får indflydelse, og 

hvordan man selv kan deltage i 

demokratiet. 

Vi skal i dette forløb have fokus på, hvad demokrati er for en størrelse, hvordan 

det fungerer i Danmark og hvordan man selv kan deltage i et demokratisk 

samfund.

19

20-25 Forløb fortsat

26

Skolens fødselsdag

Fælleslejr

Sommerferie

Kulturfag

Vinterferie

Påskeferie

Introuge

Projektuge

MADlejr i Højer



Uge: Tema: Indhold: Andet/ekstra
1

2 Introduction to Greenland Vi starter emnet "Grønlændernes land" ud med at blive klogere på Grønland. Gennem forskellige aktiviteter, vil vi undersøge mere om kulturen, naturen, 

menneskerne og geografien m.m. 

Vi ønsker tryghed, sjov og plads til at øve sig og vil prøve at fastholde en struktur, hvor vi hver gang alle får talt engelsk sideløbende med andre typer opgaver. 

3

4-5 Greenland news Vi kigger nærmere på, hvordan man laver en nyhedsudsendelse - og vil i mindre gruppe sammensætte vores helt egen. Vi vil øve os i at formidle relevant 

information samt interviewe og stille spørgsmål. Her vil der være fokus på mundtlighed og kommunikation.

Newsbroadcast

6

7
8

9 Basisuge Grammarexcercise

10-14 The arctic - Canada I dette forløb vil vi tage på rejse til det arktiske område og besøge Grønlands engelsktalende nabo med nogle af de samme naturlige og menneskelige udfordringer. 

Vi skal se på kulturen, naturen og nordamerikanske traditioner.

15
16

17-18 Climate change Vi taler tit om klimaforandringer - men hvad er det i grunden? Og hvorfor taler vi så meget om det? I disse uger vil komme tættere på klimaforandringerne og 

forsøge at få en forståelse for, hvad det er, og hvorfor det egentlig er opstået. Gennem forskellige øvelser og aktiviteter finder vi ud af, hvilke påvirkner det har 

rundt i verden, og hvilke tiltag, der skal tages for at mindske forandringerne. 
19

20-23 Returning Returning home, returning to… I dette forløb vil vi gå lyrisk til opgaven. Vi vil forsøge os med at dykke ned i sange og lyrik og førsøge at forstå og formulere følelser 

og meninger gennem bl.a. sangtekster. Vi skal både se på emotional return og physical return.

Write a song

24-25 Lilleskolefestival-

forberedelse. 

Sidste skoledag

26

* Jeg kan skrive små fortællinger

* Jeg kan indgå i spontane samtaler om kendte emner

* Jeg kan udveksle synspunkter om præsenterede emner og situationer

* Jeg kan forstå hovedindhold og sammenhæng i forskellige teksttyper

* Jeg kan indgå i en enkel, samtale om enkle (fag)tekster

* Jeg har viden om sproglige regler, normer og værdier hos udvalgte grupper

* Jeg kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder

Fælleslejr

Sommerferie

Engelsk

Introuge

Projektuge

Uge 6 og optakt til MADlejr

Vinterferie

MADlejr i Højer

Påskeferie

Skolens fødselsdag



Uge: Tema: Indhold:

1

2 Navneord Vi vil indledningsvis se mere på navneord på tysk. Hvad kendetegner dem og hvordan finder man dem i 

ordbogen? Det vil selvfølgelig være Eisbär, Eisberg, Insel og andre anvneord, som får os til at tænke på 

Grønland.

3

4-5 Navneord + sein og haben 

i nutid

Fortsat arbejde med navneord og sein/haben i nutid

6

7
8

9 Basisuge Vi vil finde ud af, hvor mange tysktalende lande, der er i verden og hvor de ligger. Derudver vil vi 

undersøge hvilke kulturforskelle og ligheder, der er mellem Tyskland og Danmark og evt. Grønland.

10-14 Sport und Freizeit Hvilke fritidsaktiviteter har de unge mennesker i Grønland? Foregår det som hos os? Og hvad med i 

Tyskland? Vi vil her oparbejde et større ordforråd indenfor sport og fritid. Her vil dialogbaseret 

undervisning være i fokus.

15
16

17-18 Sagen und Mythen Sagn og myter er en stor del af Grønland historie og kultur. Ganske som eventyr er det for os i Danmark. 

Vi vil læse et par eventyr og dramatisere dem efterfølgende
19

20-23 Sagen und Mythen 

(fortsat) 

Vi fortsætter arbejdet med eventyr. Grammatisk vil vi få helt styr på de 3 hjælpeudsagnsord sein, haben 

og werden

24-25 Lilleskolefestival-

forberedelse. 

Sidste skoledag

26

Fælleslejr

Sommerferie

Tysk

Introuge

Projektuge

Uge 6 og optakt til MADlejr
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Uge: Tema: Indhold: Husk idrætstøj og håndklæde

1

2 Skumtennis Vi fortsætter vores arbejde fra efteråret med at have forlænget arm. Denne gang kaster vi os 

over skumtennis. Vi vil lave enkelte øvelser i grundslag og banens opbygning.

3

4-5 Håndbold Viborg HK Forening kommer og laver et håndboldforløb sammen med os. Her vil vi øve os i 

færdigheder indenfor boldspil, sammenspil og samarbejde. 

6

7
8

9 Basisuge

10-11 Kin-Ball Kin-ball er et alternativt boldspil som har fokus på samarbejde, overblik og så er det bare virkelig 

sjovt. Bolden er meget stor og skal styre/spilles af 4 personer ad gangen

12-14 MBU/spring/fysisk 

træning

MBU/dans: Vi skruer op for musikken og hopper i danseskoene. Gennem musik, bevægelse og 

udtryk skal vi udforske og udfordre kroppens mange bevægelsesmuligheder. 

15
16

17-18 Basket Gennem forskellige småspil og boldbasisspil vil vi arbejde med skudteknik, præcision og 

bevægelse inden for basket ball.  

Inklusion, mestring og sammenspil er vigtige nøgleord, som vi sammen vil arbejde hen mod. 

19

20-23 Badminton Vi afslutter året med vores egen all england turnering. Vi skal lave bevægelsesanalyse af et 

badmintonslag og arbejde med fodarbejde og placering.
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