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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 og torsdag 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, antal sider, samt give den stjerner m.m. Fredag vil vi ofte lave et alternativt læsebånd fx at læse udvalgte genrer, 

læseteater, makkerlæsning osv.. 

MANDAGSDANSK 

OG BASISDANSK 

HOLD 2  

Vi fortsætter det kendte univers fra ”Den første læsning”. Vi arbejder med den grønne læsebog og tilhørende arbejdsbog hver 

mandag. Her vil vi veksle ml. læsning og opgaver. Der vil være lektier fra mandag til mandag. Vi har en fælles gennemgang af det nye 

kapitel, og vi følges ad i arbejdsbogen.  

Tirsdag har vi basisdansk, hvor vi arbejder med grammatik. Vi tager udgangspunkt i ”Min anden danskbog”. Vi laver holddeling efter 

forskellige principper. 

MANDAGSDANSK  

OG BASISDANSK 

HOLD 3 

Om mandagen har vi ”Mandagsdansk” på hold 3, og benytter Store Torv som arbejdsområde. Her arbejder vi med de fire 

kompetenceområder for faget dansk: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.  

Vi tager udgangspunkt i forskellige type tekster, der som udgangspunkt passer til underemnerne i rammeplanen. Her er der 

udarbejdet opgaver, der kommer omkring de fire ovenstående kompetenceområder. Der vil også være indhold og metoder, der 

passer til børnenes eget liv, herved får de indblik og udsyn og gøres i stand til at reflektere, gennemskue og handle i forskellige 

sammenhænge.  
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Der kan forekomme lektiearbejde fra mandag til mandag. 

 

Mandag har vi også et modul ”basisdansk”, hvor vi arbejder med grammatik. Vi tager udgangspunkt i ”Min tredje danskbog”.  

TORSDAGSDANSK 

TREDELING  
Vi deler Mg1 i tre niveauer om torsdagen i dansk-modulet. Herved har vi endnu bedre mulighed for at differentiere og arbejde 

intensivt med det enkelte barns særlige udfordringer. 

EMNEDANSK I emnemodulerne vil vi udelukkende have fokus på vores halvårsemne med danskfaget in mente.  

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.  

MATEMATIK 

 
Onsdag morgen arbejder vi med de grundlæggende færdigheder i matematik. Alle børnene arbejder i deres egen matematikbog 

(Regn med Fessor 1,2 eller 3), som er tilpasset barnets faglige niveau. Gruppen deles på 2 hold, fordelt efter hvilken bog de arbejder 

i. Vi følges ad i bogen og har fælles introduktion til de faglige emner, inden der arbejdes med opgaverne.  

Torsdag har vi emne- og værkstedsmatematik, hvor børnene gennem emnet bliver præsenteret for forskellige matematiske temaer.  

Arbejdet understøttes af værkstedsarbejde på blandede hold for at fastholde den legende og differentierede tilgang til læring.  

Hjemmearbejdet vil bestå af træningsopgaver på e-mat for bl.a. at fastholde regnestrategier, samt træne de matematiske 

kompetencer. 

Da Tine ikke er en del af mg1 teamet fast, har vi opdelt de to hold imellem os, så Tine er tovholder for hold 2-børnenes faglige 

udvikling og aftaler vedr. matematik mm., og Morten for hold 3-børnene. 

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. 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.   
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Emnerne vi fordyber os i, tager afsæt i vores halvårsemne ”Grønlændernes land”, men på et mere simpelt niveau. 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. 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. 

KONTAKTLÆRER-

TIME 
Hver onsdag 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. 

HISTORIE OG 

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

historieskabte. Vi dykker ned i forskellige perioder i historien, og har her et særligt fokus på Grønland før og nu. Vi bruger 12-

pauserne i løbet af ugen til at se ”Ultranyt”, hvor det aktuelle er i fokus, og kan komme i spil i dette modul.  

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. 

MUSIK Musikundervisningen vil indeholde elementer af musikfagets tre grundpiller: musikalsk udøvelse, musikalsk skaben samt 

musikforståelse. Musikundervisningen vil ofte tage sit afsæt i nye og ældre sange – knyttet til fx forskellige årstider og højtider. 
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2. Rammeplan  

Introuge m. opstart og undringsspørgsmål   

UGE 1 
 Vi arbejder med forskellige værksteder.  

Vi snakker om juleferieopgaven, laver udsmykning af lokalet og bliver introduceret til emnet. 

Vi starter på at lave undringsspørgsmål og ønsker for læring.   

 
Grønlands dyr og natur 

UGE 2-6 

Vi undersøger de grønlandske dyrs levevilkår og den helt særegne og karakteristiske grønlandske natur.  

Midt i dette forløb ligger projektugen, hvor børnene i makkerpar fordyber sig i et grønlandsk dyr.  

EMNEDANSK Vi ser film om Grønland og opbygger fakta- og baggrundsviden om emnet. Vi taler om rigsfællesskab og Dronning 
Margrethes 50 jubilæum – og om kongehusets glæde og kærlighed til Grønland. Desuden øves monogramtegning. 
Arbejdsformen vil veksle mellem plenum og værkstedsundervisning med udgangspunkt i opgaver fra joaneriksen.dk 
Vi vil herudover øve os i at skrive dyrehistorier/fabler, hvori vi træner ”handlingsbro” og holder fokus på ordklasser med 
grønlandsk islæt. 
Uge 3 er projektuge og dansktimerne tilgår dette projekt. Der vil i uge 2 være indledende ”præ-jekt” øvelser, som 
forbereder børnene på projektugen. 

Natur/teknik Vi ser filmen ”Ishavets kæmpe” om, hvor tæt dyr og mennesker er knyttet til hinanden på Grønland, og hører om 
grønlandske dyrs levevilkår. I uge 3 skriver børnene projekt om havørne, sæler, hvalrosser, isbjørne, moskusokser og 
narhvaler og slutter af med at fremlægge for hinanden. 
Vi vil arbejde med ”vand, sne og is” og undersøge vandets frysepunkt. 

Hvordan laver ørnen sine reder? 
”Jeg vil gerne lære noget mere om  

de grønlandske dyr og naturen … ” 
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BILLEDKUNST Vi skal lære at tegne dyr. Vi introducerer form-alfabetet, hvorigennem alle kan lære at tegne. Vi prøver at tegne forskellige 
dyr efter en ”diktat” i det der hedder dikteret tegning. 

MATEMATIK 

 

I matematik vil vi arbejde i forskellige værksteder, der kommer igennem: 

• Opmåling af forskellige arktiske dyrs længder (m og cm) 

• Grønlands temperaturer. Lære om negative tal.  

• Registrere temperatur og notere i søjlediagrammer 

• Brug af statistikbegreber i dialog om stigninger og fald i temperaturer 

• Sammenligning mellem Danmark og Grønland 

ENGELSK  
 

I engelsk arbejder vi bredt med dyr. Vi har det overordnede forløb: ”Animals”. Herunder vil vi have mindre forløb med Pets, 

farm animals og Zoo animals. Vi skal lære om dyr, hvad de spiser, hvordan man passer dyrene, og hvad man får fra dyrene 

på gården.   

Vinterferie uge 7 
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Tro, myter og kultur  

 UGE 8, 9 og 10 

Grønlændernes sagn og myter indeholder en mangfoldighed af billeder, og giver os nutidsmennesker et nyt syn på naturen. 

Deres respekt for naturen kan vi lære noget af. Vi vil bl.a. høre om månemanden og dyreånder, om nationaldragten, og om 

maskedans, der er en 4000 år gammel grønlandsk tradition. 

EMNEDANSK Vi skal høre forskellige Grønlandske sagn og myter, og børnene skal hertil lave egne animerede collager. 

MATEMATIK I matematik vil vi arbejde i forskellige værksteder, der kommer igennem: 

• Kombinatorik og mønstre: Lave påklædningsdukker med forskellige farver og mønstre i nationaldragten, kamikker 

og vanter. På hvor mange måder kan man sammensætte sit tøj. 

• Omkreds og areal i cm og m samt lære om cirklens diameter og radius med udgangspunkt i grønlandske huse, det 

grønlandske flag og en iglo 

• Begyndende kendskab til målestoksforhold og begrebet ligedannethed. 

NATUR/TEKNOLOGI Hvordan finder du vej med stjernernes hjælp. Hvilke stjernebilleder kender du? 

Vi vil høre om Big Bang og jordens skabelse, og altså også om, hvordan Grønland blev dannet. 

BILLEDKUNST Vi hører om hvilken betydning tupilakker havde for det grønlandske folk. Har du noget, du er bange for, som du gerne vil 

lave en tupilak til at beskytte dig imod? Vi vil lave tupilakker i ler og udstille dem i vinduerne på storetorv. 

ENGELSK  Vi skal i forløbet ”Travel” tale om forskellige rejseformer – både i hverdagen og på ferier. Vi skal lære om de forskellige skilte 

og trafikregler, og så skal vi lære at få anvisninger og vise vej på engelsk. Måske vi finder ud af, hvor vigtig sproget er for 

kommunikationen mellem hinanden? 

”Jeg vil gerne lære noget om  

deres kultur og traditioner … ” 
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Grønlændernes liv og dagligdag 

 UGE 11 og 12 

Vi laver et storylineforløb, hvor vi skal bo og leve i den fiktive bygd: ”Mgétsuaq”.  

Vi bor i familier i små grønlandske huse, som vi undersøger, bygger og placerer i vores landskab. 

Historierne vil udspille sig på tværs af fagene i det omfang, hvor det er muligt.  

EMNEDANSK Der skrives små historier fra vores lille samfund, ligesom der helt sikkert vil blive inviteret til Kaffemik. Her skal vi lære at 
læse opskrifter, lave kage og inviterer gæster.  

MATEMATIK Vi beregner areal af vores boliger, og vi arbejder med størrelsesforhold. Vi undersøger fx hvor mange gange større Grønland 

er i forhold til Danmark. Vi skal lave små regnehistorier, når vi besøger den lille købmand i vores bygd, og så sammenligner 

vi priser på bestemte varer i Danmark og i Grønland. 

NATUR/TEKNOLOGI Hvordan bor grønlænderne før og nu? Vi sammenligner befolkningstætheden i Grønland med Danmark. 

BILLEDKUNST 
  

Der er masser af billedkunst i storylineforløbet, men vi skal helt sikkert male- og dekorere vores huse, og i den forbindelse 

vil vi lære om farver og farvesymbolik. Vi vil også prøve at lave et landskabsmaleri set fra vores grønlandske vindue 

inspireret af Aka Høgh. 

ENGELSK  
 

Vi skal præsentere vores grønlandske hjem på engelsk, hvor vi arbejder med ”The home”. Vi skal lære navnene på de 

forskellige rum i vores grønlandske huse, og lære de engelske navne på de elementer, der findes her.  

Prøver, samtaler og forberedelse af Skolens fødselsdag 

UGE 13 og 14 

Påskeferie uge 15 

”Jeg vil gerne prøve at lave huse og prøve at bo i 

en bygd – det der storyline noget … Så kunne  

vi lave kage og arrangerer Kaffemik!” 
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Skolens fødselsdagsuge 

UGE 16 

Opsamling og fælleslejr 

UGE 17-21 
EMNEDANSK 
 

Vi skal på fælleslejr ved Virksund, og tidligere var tang en vigtig indtægtskilde ved Limfjorden. 
Hvad brugte de tang til? Hvilke gravhøje er der i nærheden, og hvorfor blev de bygget? 

NATUR/TEKNOLOGI Vi ser på de dyr og planter, der findes i nærheden af Virksundlejren 

MATEMATIK Vi vil arbejde med gangestrategier og begyndende delestrategier herunder kendskab til brøker og pizzaregning med afsæt i 

vores fælleslejr 

BILLEDKUNST Vi hører om kunstneren Andy Goldsworthy og laver selv landart med de ting, vi finder i naturen 

ENGELSK Vi skal lære om ”Hobbies”, hvilke sportsaktiviteter, vi dyrker, hvad vi laver i fritiden, og hvad vi samler på.  

Afslutningsuger 

UGE 22-25 
EMNEDANSK Vi spotter- og arbejder med børnenes styrker. 

NATUR/TEKNOLOGI Vi tager på ture ud af huset og lærer om løv og nåletræer, og lærer at skelne de forskellige blade fra hinanden. 

MATEMATIK Vi går på opdagelse efter spidse, stumpe og rette vinkler i naturen. Vi skal også tegne og måle vinkler med vinkelmålere. 
Vi skal lære om ligedannethed i trekanter, rektangler, femkanter – og finde mønstre i vores nærområde 

BILLEDKUNST Vi vil lave gnidetryk med de blade, vi har samlet, og sammensætter dem til fantasifulde væsner. 

ENGELSK  Vi kører et forløb om ”Friendship”, og det at være en god ven. 


