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Undervisning - gruppeopdeling 

 
Køng Idrætsfriskole indført en ny gruppestruktur og undervisningsdifferentiering. Børnene er således inddelt 
i lillegruppe (BH klasse.-3. klasse), mellemgruppe (4.-6. klasse) og storegruppe (7.-9. klasse).  
Med denne struktur har vi, i en faglig sammenhæng, opløst klassebegrebet og en tænkning om, at børn kan 
det samme med samme alder. Vi tror på, og ved fra pædagogisk viden, at det kan være med til at give 
eleverne flere muligheder for at spille bold op af hinanden og lære og udvikle sig. Gruppen vil altid have en 
to- og trelærerordning, der kan sætte fokus på det enkelte barns faglige og personlige udvikling med mange 
blikke og forskellige tilgange til læring.  
Der er et tæt teamsamarbejde mellem gruppelærerne om forberedelse og gennemførelse af undervisning på 
mange niveauer og i forskellige mindre hold.  
 
Lærerne på Køng Idrætsfriskole stræber højt efter at være: 

• Tydelige: Læreren er en person med værdier, der bliver synlige i hverdagen med børnene. 

• Fagligt klædt på: Læreren er forberedt og funderet i sine fag. 

• Gensidige i undervisningen: Læreren får et ligeværdigt samspil med børnene og ser dem, som de er! 
Det er vigtigt at lærere tager børn alvorlig, møder dem med kærlighed og med ligeværd skaber 
rammer, hvor det er rart at være. 
 

 

Børnehaveklasse 
Børnehaveklassen er en del af Lillegruppen, men starter i et lokale for sig selv i den første tid. Her 

skal de lære at gå i skole og blive trygge ved den daglig dag de møder: fællestimer med resten af 

Lillegruppen, fællessamlinger med hele skolen, spisning, frikvarter, skolens regler osv. Det er 

vigtigt med tid og tryghed til at lære disse rutiner. 

Børnehaveklassens undervisning er sammenlignelig med undervisningen af de efterfølgende 

klassetrin. Dagen er opdelt i fag med lærer fra Lillegruppen, dog med èn primær voksen i starten.  

Det er vigtigt at opbygge og skabe et godt fællesskab i gruppen, med gode sociale relationer 

børnene i mellem.  Det giver et godt fundament og grundlag for en god klasse, som i tryghed med 

hinanden kan modtage læring.  

Leg er et centralt element i børnehaveklassen. En legende tilgang til det at lære nyt, for det er der 

de er! Undervisningen skal udvikle dem til at have lyst og motivation til at lære nye ting. Vi skal 

pirre til deres nysgerrighed og være opmærksomme på, at børn lærer på forskellige måder. Derfor 

inddrages sanserne i høj grad med sang, musik, dans, tegne, male, bygge, konstruere, lave forsøg og 

undersøge ting. Naturen danner ofte rammen. Den frie leg, hvor de selv organisere, samarbejder, 

bruger deres kompetencer og prøver tingene af er også vigtig. Her får fantasien lov at blomstre og 

rollelegen kommer i spil. 

Sproglig opmærksomhed starter fra 1.skoledag og er højt prioriteret gennem rim og remser, 

højtlæsning, eventyr, sange og navnelege og børnenes egne fortællinger. Legeskrivning og 

børnestavning bliver naturligt inddraget ved tegninger og billeder børnene selv laver.   

Bogstavindlæringen starter i løbet af efteråret og er præget af musik, leg, bevægelse og kreativitet. 

Senere på året bliver der arbejdet i danskbøger med skrivning, lydering og genkendelse af 

bogstaverne. Leg og lydglidning af små, korte lydrette ord og begyndende læsning går i gang. 

Årsplan i børnehaveklassen på Køng Idrætsfriskole 
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Nordisk mytologi og bibelhistorie bliver fortalt eller læst som højtlæsning i løbet af hele året. 

Fælles undervisning med resten af Lillegruppen (1.-2.-3.kl). Her kredser undervisningen om fælles 

emner i løbet af årets højtider og årstider med en fortællende og praktisk/musisk tilgang. Eks. på 

andre fælles emner - teater, miniby, universet, skovens dyr, nordisk mytologi osv. Idræt og 

udeskoledagene er også fælles for hele gruppen. 

Samvær og samarbejde øves hver dag med at skulle lytte, vente på tur, fokusere og fordybe sig, 

arbejdsro, fælles praktiske opgaver, dukseordning, klasseregler, konfliktløsning, lære at valg har 

konsekvenser, at vi er forskellige. 

Når et barn har fødselsdag, sættes flaget frem og der gives en fælles gave, som børnene og 

forældrene køber ind på skift. Hvis barnet ønsker at holde fødselsdag derhjemme i skoletiden, kan 

det aftales med læreren. De sociale relationer bliver styrket når børnene oplever hinandens hjem og 

det giver anledning til at lave legeaftaler udenfor skoletiden.  

100 dagsfesten foregår den dag børnene har gået i skole i 100 dage. Fra skolestart sætter børnene 

på skift hver dag et tal på tavlen og der tælles op til 100 dagen. Denne dag planlægger og tager 

børnene selv ting med til festen, i samråd med læreren. Læreren planlægger forskellige aktiviteter 

hvor 100 tallet indgår.  

I starten af året får hvert barn et hjemmebesøg af to lærere fra Lillegruppen. Besøget skal skabe 

tryghed mellem hjem og skole. Barnet viser sit værelse/kæledyr/legesager og der bliver talt om 

barnets skolestart i trygge omgivelser. Besøget er første skole/hjemsamtale.                                             

 

Dansk 

Dansk er på Køng Idrætsfriskole en del af faget ”Kulturfag” – se side 18. 

 

Fagplanen for faget dansk er som de andre fagplaner på Køng Idrætsfriskole udarbejdet i forhold til flere aspekter, som 
skolen har valgt at forholde sig til. Primært følger fagplanen de mål og hensigter, som ligger i undervisnings-ministeriets 
Fælles Mål for faget dansk. De grundlæggende kundskaber og færdigheder, som Fælles Mål sigter imod indenfor det talte 
sprog (lytte og tale), det skrevne sprog (læse og skrive) og sprog, litteratur og kommunikation, er en væsentlig del af 
grundlaget for undervisningen i dansk på Køng Idrætsfriskole. Desuden ønsker vi på Køng Idrætsfriskole at følge vores 
egne pædagogiske ideer og metoder for at opnå et højt undervisningsniveau i faget dansk. Vi ønsker igennem et bredt 
udvalg af forskellige undervisningsformer, som eksempelvis værksteds-undervisning og tværfaglig undervisning, at 
ramme den enkelte elev både fagligt og intelligensmæssigt. 

 

Undervisning i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mytiske, eventyrlige, det 
social-realistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet er. 
At kunne udtrykke sig klart igennem skrift og tale er et godt fundament for, at man som menneske kan nå sine mål og 
drømme igennem hele livet. 

 

I det danskfaglige univers ønsker vi på Køng Idrætsfriskole at styrke grundlæggende færdigheder såsom: 
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* At lytte og tale – anvende sprogets udtryksmidler i fortælling, samtale og mundtlig fremstilling. At opnå et øget 
ordforråd og sprogbrug, der lærer eleverne sprogets finesser og virkemidler at kende, så de igennem sproglig 
argumentation og debat kan udtrykke sig klart og lytte til andres argumenter. 

* At læse – kunne tilegne sig information og litteratur hurtigt og sikkert med forståelse og indlevelse for derigennem at 
kunne nyde det skrevne univers.  

* At skrive – udvikle et godt grundlag i det skriftlige udtryk, i stavning, i tegnsætning og indenfor sproglære. At kunne 
udtrykke sig klart i skriftlig fremstilling, både indenfor fakta og fiktion. 

* At kende litteratur – kende til mange forskellige genrer og deres mangfoldige udtryk både indenfor dansk og 
udenlandsk litteratur. At oparbejde et godt niveau i fortolkning, vurdering og perspektivering af forskellige tekster både i 
forhold til de enkelte genrer men også i forhold til den større kulturelle, historiske og samfundsmæssige dimension.  

 

Mål for 1. - 3. klasse 

 

Hver enkelt elev arbejder med sit sprog i mange forskellige situationer: ved at fortælle, referere viden, samtale, deltage i 
gruppearbejde og rollelege og ved oplæsning samt ved at udforske sproget gennem lege og sanselige eksperimenter. 

Hovedvægten lægges på de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder med udgangspunkt i elevernes egne 
forudsætninger. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd og i dette arbejde inddrages elevernes forskellige 
sanser. 

 

Undervisningen med læsning omfatter skønlitterære og faglitterære tekster. Der sker en opfølgning og efterbehandling af 
læste tekster med forskellige udtryksformer. Desuden arbejdes der med frilæsning i bøger og egne tekster. 
Undervisningen omfatter desuden læsestrategier, der gør børnene bevidste om de forskellige tilgange til læsning. 

 

Undervisningen med skrivning og stavning tager udgangspunkt i børnestavning, hvor man lydérer sig frem til ordene og 
staver efter lyden. Der arbejdes med udviklingen af det skrevne og der stilles stigende krav til korrektheden. Desuden 
arbejdes med stavelsesdeling, bogstavs- kombinationer, ordbilleder, diktat og fri skrivning – der veksles mellem 
skrivning i hånden og på computer. 

 

Undervisningen tilrettelægges ud fra individuelle behov og niveauer og veksler mellem klasseundervisning og 
værkstedsform, da denne fremmer elevernes selvstændige arbejde. 

 

Mål for 4. - 6. klasse 

 

I 4.- 6. klasse automatiseres de indlærte færdigheder fra 1.-3. klasse. Den enkelte elev skal udvikle sine elementære læse-, 
skrive- og stavefærdigheder, sådan at eleven for en fornemmelse af sproget og sit udtryk derigennem. 

 

Eleven skal lære at udtrykke sig mundtligt og formidle både faglige såvel som personlige oplevelser. Igennem det talte 
sprog opøves evnen til at argumentere, forklare og beskrive samt lytte i en forsamling. I det daglige vægtes således 
genfortælling af læste tekster og personlige oplevelser højt, ligesom eleven øves i at tage personlig stilling til andres og 
egne tanker. 
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Udviklingen af den enkelte elevs læsning fortsættes således, at den enkelte elev har et godt grundlag for at kunne 
behandle skøn- og faglitterære tekster. Eleverne præsenteres for et bredt udvalg af genrer. Der læses fælles tekster på 
klassen, men for at opnå en individuel udvikling af det enkelte barns læsetempo, vægtes det højt, at der også læses i 
hjemmet. 

 

I forbindelse med læsningen skal eleverne lære at bruge det skriftlige udtryk, således at de kan referere og beskrive 
tekster samt besvare opgaver dertil. Den skriftlige dimension forberedes desuden igennem egne historier og fortællinger 
ligesom eleven skal lære at behandle og udtrykke faktuelt stof. Eleven skal her kunne udtrykke sig korrekt i forhold til 
ordklassernes bøjning, samt vise færdigheder i begyndende tegnsætning (punktum, spørgsmålstegn og direkte tale). 

 

Undervisningsdifferentiering er stadig et grundlæggende redskab i det daglige arbejde i dansk. Der tages højde for det 
enkelte barns individuelle udvikling, således at overgangen fra 1.-3. klasse til 4.-6. klasse foregår uproblematisk. 

 

Mål for 7.- 9. klasse 

 

I takt med elevernes personlige udvikling hæves niveauet af de indlærte færdigheder i 7.-9. klasse. Eleverne skal i 
stigende grad lære at forbyde sig, analysere og vurdere tekster, situationer og følelser. Dette både skriftligt og mundtligt. 
Det vægtes højt, at eleverne opnår en større forståelse for sproget og det sproglige udtryk. Igennem forskellige 
arbejdsformer trænes elevernes selvstændige og personlige udtryk. 

 

Indenfor det mundtlige udtryk arbejdes videre med formidling, argumentation og beskrivelse. Der skal opnås en stor 
forståelse for brug af det talte sprog i forskellige situationer og sammenhænge. Eleverne skal desuden lære at bruge det 
talte sprog som et redskab til at udtrykke egne følelser, fantasi, meninger og holdninger, ligesom eleverne skal lære at 
lytte til, og respektere, andres betragtninger. 

 

Det forventes at eleven har oparbejdet en passende læsehastighed, således at denne kan tilegne læst stof hurtigt og 
sikkert. Der arbejdes i stigende grad med, at eleverne skal have kendskab til forskellige genrer inden for anerkendt dansk 
børnelitteratur samt international litteratur. Eleverne arbejder nu i højere grad projektorienteret. 

 

Det skriftlige udtryk er stadig en grundlæggende del i løsningen af opgaver i løsningen af læst stof. Der arbejdes videre 
med den skriftlige bearbejdning af egne faktuelle og fiktive tekster, ligesom eleven gennem sit skriftlige udtryk nu skal 
arbejde med at udtrykke fantasi, meninger og følelser. Der oparbejdes en forståelse for hele den skriftlige proces fra idé 
til slutprodukt. Det er vigtigt at eleverne får mulighed for at sætte sit personlige præg på opgavernes form og indhold. 
Eleven skal fortsat udtrykke sig korrekt i forhold til ordklassernes bøjning, samt bruge den nu indøvede tegnsætning 
(punktum, komma, spørgsmålstegn og direkte tale). 

9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve, hvilket arbejdet i løbet af dette år i høj grad vil være målrettet i mod. I 
løbet af året vil er med løbende mellemrum blive afholdt mindre tests eller prøver, der vil sørge for, at eleverne bliver klar 
til de forskellige afsluttende prøver. 
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Årsplan i 
dansk 
for 1.kl. 

Danskaktivitete
r 

Undervisning
s og 
læringsmål 

Materialer Organisering 

August-
september
- 
oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfabetet 
repeteres med 
form, navn og lyd. 
 
 
 
Fælleslæsning af 
korte, lydrette 
tekster  
 
Mandagsskrivning  
 
 
 
 
 
 
 
Intro til 
”ugeskema” 

At få hele 
alfabetet 
automatiseret. 
Fokuserings-
strategier 
 
Afkodning af 
små læsetekster  
 
 
Begyndende 
børnestavning. 
At formulere 
egne oplevelser 
skriftligt 
At læse op for 
andre 
Lytte til 
fortælling 
 
 

Modellervoks 
Konkrete 
materialer 
ABC- bog 
kopimappe  
 
 
Små læsebøger 
(kopiark) 
 
 
Tegne/skrivehæft
e 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indendørs/udendør
s 
Spil, bevægelse, 
lege  
Individuel/parvis 
 
 
 
 
 
 
Individuel, oplæsning 
for resten af gruppen,  
 
 
 
 
 
 
 

Oktober -
november
-december 

Ugeskema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litteraturforløb 
Roman ”Mis med 
de blå øjne” 
 
 
 
 
 
 
Nisseopgaver i 
ugeskema 
Nisseteater 

Alfabetet 
automatiseres  
Staveord 
Vokaler-
konsonanter 
Skrivevejen af 
bogstaver 
 
Lære at forvalte 
sin egen tid 
med de opgaver 
der skal laves. 
 
Tema- Det at 
være 
anderledes. 
Genfortælling, 
handlingslinje, 
antonymer, 
synonymer, at 
undre sig, 
billedanalyse, 
nye ord og 
begreber 

Stavekort, 
sjippetov 
Konkrete 
materialer 
Skrivebog 
(skrivevej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bog til hver enkelt 
Små tegne/ 
skriveopgaver 
 
 
 
 
 
 
 

Individuel/parvis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Højtlæsning, fælles 
klassesamtale, parvis 
samtale (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel/parvis 
Gruppearbejde 
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Ønskeseddel, 
iagttage, 
stavning  
Huske tekster 
udenad, 
sproglighed, 
dramatisere, 
kropssprog, 
optræde, 
fællesskab 

Kikkasse, 
stavekort 
Udklædning, 
kulisser 

Januar-
februar-
marts 
 

Ugeskema 
 
 
Logbog 
 
 
Individuel læsning 
i små lydrette 
bøger 
 
Roman ”Folk og 
røvere i 
Kardemommeby” 
 
 
Emne- Køng 
Miniby 
 
 
 
Forfatter forløb 
om Marianne Iben 
Hansen 
Forløb om rytme, 
rim og rap 
Litteraturarbejde 
”Av, det gør nas- 
en englerap” 
billedbog 
 

 
 
 
Skriv om egne 
oplevelser, 
reflektere 
Afkodning, 
selvstændig 
læsning 
 
At kunne 
samles og lytte 
til en god 
historie 
 
 
Hvad er en by, 
butik? Hvad er 
et godt 
butiksnavn? 
Organisere 
arbejdsfordelin
g 
 
 
Rimlege, skriv 
små rim, 
bogstavrim 
 
Komposition, 
personer, sprog, 
rim og rytme, 
ord og begreber 

Danskbog A1 
(opgavebog) 
Ipad  
 
 
Søren og Mette  
Små lydrette læse- 
bøger 
 
Bogen ”Folk og 
røvere i 
Kardemommeby” 
+ musikken 
 
 
Skrive/tegne 
skilte  
 
Ting og sager til 
butikkerne 
 
 
Kopier fra bog om 
Marianne Iben 
Hansen 
 
Højtlæsning fra 
projektor 
Handlingsbro-ark 
 

Spil, bevægelse, 
lege  
Individuel/parvis 
 
 
 
Individuel/makkerpa
r 
 
 
 
Alle samlet 
 
 
 
Fælles gåtur, fælles 
samtale 
Fælles samarbejde i 
små grupper  
Opsætning af 
butikker 
 
 
 
CL (gruppe, parvis) 
Fælles samtale, fælles 
rytmelege 
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April – 
maj- juni 

Ugeskema 
Ugens ord 
 
Litteraturforløb  
”Den gamle mand 
og hvalen”  
 
Film 
”Min allerbedste 
ting”  
 
 
 
Boganmeldelse 
 
 
Ipad-forløb 
Tema ”at miste…” 
 
 
 
 
”Vilde dyr” 
VØL (faglig 
læsning) 
 
 
 
 
 
 
OS64 Læseprøve 
 
 

 
Mindmap  
 
Tema- 
ensomhed, 
uvenskab, savn, 
omsorg 
 
Mundtlig 
fortælling om 
sin egen ting. 
Lytte aktivt, 
stille spørgsmål 
 
Læseforståelse 
 
 
Producere små 
film 
Drejebog 
(handlingsbro) 
Digte historie 
samarbejde 
Faglig 
fordybelse   om 
vilde dyr 
Mind map 
Lave et produkt 
-en dyreplakat 
(billeder/tekst)  
Formidling af 
tillært viden 
 
Læsehastighed 
Læseforståelse 
 

 
Ordforråd 
 
Bog til hver enkelt  
 
 
 
Film ”Min 
allerbedste ting” 
Ipad (optagelse) 
 
 
 
Frilæsningsbog 
Boganmeldelsesar
k 
 
Ipad/mobiltlf. 
Konkrete 
materialer, 
naturting…. 
 
 
Film og bøger om 
vilde dyr 
Dyrebilleder, 
karton 
 
 
 
 
 
 
Prøveark 
 
 

 
 
 
Læsemakker 
 
 
 
Fælles samtale, CL 
opgaver 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
Mindre grupper 
 
 
 
 
 
Fælles samtale,  
CL-opgaver 
Individuel 
 
 
 
 
 
 
Individuel 
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Årsplan i 
dansk 
for 2.kl.-3. 
kl.  

Danskaktivitet
er 

Undervisnings 
og læringsmål 

Materialer Organisering 

August-
septembe
r- 
oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forløb med de 
120 ord 
 
 
 
 
 
Fælleslæsning  
 
 
Mandagsskrivnin
g  
 
 
 
 
 
Intro til 
”ugeskema” 

Skrive og stave 
de 120 ord 
Sætninger 
Staveord 
Skrivevejen med 
bogstaverne 
 
Læsetræning og 
afkodning af ord 
 
Børnestavning. 
At formulere 
egne oplevelser 
skriftligt 
At læse op for 
andre 
Lytte til 
fortælling 

Kopimappe 
Konkrete 
materialer 
Danskbog A2 
(opgavebog) 
Skrivebog 
 
 
Fælles læsebøger 
 
 
Tegne/skrivehæfte 
 
 
 
 
 
 
 

Indendørs/udendø
rs 
Spil, bevægelse, 
lege  
Individuel/parvis 
 
 
Mindre læsegrupper 
Individuel, 
oplæsning for resten 
af gruppen,  
 
Individuel 
 
 
 
 
 

Oktober -
november
-
december 

Ugeskema 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litteraturforløb 
Roman ”Mis med 
de blå øjne” 
 
 
 
 
 
 
 
Nisseopgaver i 
ugeskema 
 
Nisseteater 

Sætninger 
Staveord 
Skriv egne bøger 
Sammensatte 
ord 
Lære at forvalte 
sin egen tid med 
de opgaver der 
skal laves. 
 
Tema- Det at 
være anderledes. 
Genfortælling, 
personbeskrivels
e, 
antonymer, 
synonymer, at 
undre sig, 
billedanalyse, 
nye ord og 
begreber 
 
Ønskeseddel, 
iagttage, digte 
små historier.  
Huske tekster 
udenad,  
nissesange, 

Stavekort, 
sjippetov. 
Konkrete 
materialer 
 
 
 
 
 
 
 
Bog til hver enkelt 
Små 
tegne/skriveopgav
er 
 
 
 
 
 
 
 
Kikkasse, 
opgaveark 
 
 
Udklædningstøj, 
kulisser 

Individuel/parvis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Højtlæsning, fælles 
klassesamtale, parvis 
samtale(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
Individuel/parvis 
 
 
Gruppearbejde 
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drama, optræde 
kropssprog,  
fællesskab 

Januar-
februar-
marts 
 

Ugeskema 
 
Logbog 
 
 
Individuel 
frilæsning 
 
Roman ”Folk og 
røvere i 
Kardemommeby” 
 
Emneuge - Køng 
Miniby 
 
 
 
 
 
Forfatter forløb 
om Marianne 
Iben Hansen 
Forløb om rytme, 
rim og rap 
Litteraturarbejde 
”Av, det gør nas- 
en englerap” 
billedbog 
 

Navneord, 
udsagnsord 
Skriv om egne 
oplevelser, 
reflektere 
Læsetræning, 
opleve læseflow  
 
At kunne samles 
og lytte til en god  
historie 
 
Hvad er en by, 
butik? Hvad er et  
godt butiksnavn? 
Organisere 
arbejdsfordeling 
Holde byfest 
 
Rimlege, skriv 
små rim, 
bogstavrim 
 
Komposition,  
personer, sprog, 
rim og rytme, 
ord og begreber 

Opgaveark, små 
opgavebøger 
(kopi) 
 
 
 
 
Frilæsningsbøger 
 
Bogen ”Folk og 
røvere i 
Kardemommeby” 
+ musikken 
 
Skrive/tegne skilte  
 
Ting og sager til 
butikkerne 
 
 
Kopier fra bog om 
Marianne Iben 
Hansen 
 
Højtlæsning fra 
projektor 
Handlingsbro-ark 
 

Spil, bevægelse, 
lege  
Individuel/parvis 
 
 
Individuel/makker 
 
 
Alle samlet 
 
 
Fælles gåtur op i 
byen, fælles samtale 
Samarbejde i små 
grupper  
Opsætning af 
butikker 
 
 
 
CL (gruppe, parvis) 
Fælles samtale, 
fælles rytmelege 

April – 
maj- juni 

Ugeskema 
 
Litteraturforløb  
”Den gamle mand 
og hvalen”  
 
Film 
”Min allerbedste 
ting”  
 
 
 
Fri skriveopgave  
(hjemmeopgave) 
Boganmeldelse 
(hjemmeopgave) 
 
Ipad-forløb 
Tema ”at miste…” 
 

 
 
Tema- 
ensomhed, 
uvenskab, savn, 
omsorg 
 
Oplæg til at 
fortælle om sin 
ting. 
Lytte aktivt, 
stille spørgsmål 
 
At skrive en 
længere tekst 
Læseforståelse 
 
 
Producere små 
film 

 
 
Bog til hver enkelt  
 
 
 
Film ”Min 
allerbedste ting” 
Filmes på Ipad, 
evt. brug/vis 
tingen 
 
 
Kladdehæfte 
 
Frilæsningsbog 
Boganmeldelsesar
k 
 
Ipad/mobiltlf. 

 
 
Læsemakker 
 
 
 
Fælles samtale, CL 
opgaver 
 
 
 
 
Individuel med 
hjælp fra forældre 
Individuel 
 
 
Mindre grupper 
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”Vilde dyr” 
VØL (faglig 
læsning) 
 
 
 
 
 
 
Læsetest 

Drejebog 
(Handlingsbro) 
 
 
Faglig fordybelse   
om vilde dyr. 
Mind map 
Lave et produkt -
en dyreplakat 
(billeder/tekst)  
Formidling af 
tillært viden 
 
Læsehastighed 

Konkrete 
materialer, 
naturting…. 
Film og bøger om 
vilde dyr, 
Karton, 
dyrebilleder, 
 
 
 
 
 
 
Prøveark 

 
 
 
Fælles samtale, CL-
opgaver 
Individuel 
Kæledyrsdag på 
skolen 
 
 
 
 
Individuel 

Obs! Ret til ændringer i løbet af skoleåret. 

Vi forsøger at nå det enkelte barn, på det udviklingstrin han/hun er. Derfor har vi tre børn i 1.kl. 

som arbejder med 2.klasses opgaver.  Der er også to børn fra 3.kl. som arbejder med 1. og 2.klasses 

opgaver og som får ekstra støtte.  

Fælles for hele Lillegruppen: Årets højtider og årstider bliver der arbejdet med i løbet af hele 

skoleåret, hvor dansk, historie/fortælling, sange, film og billedkunst inddrages. 

 

Engelsk 

Fagplan for faget engelsk 2019/2020 

Fagplanen for faget engelsk er som de andre fag på Køng Idrætsfriskole udarbejdet i forhold til 
flere aspekter, som skolen har valgt at forholde sig til. Primært følger fagplanen de mål og 
hensigter, som ligger i undervisningsministeriets Fælles Mål for faget engelsk. De grundlæggende 
kundskaber og færdigheder, som Fælles Mål sigter imod indenfor Kommunikative færdigheder, 
Sprog og sprogbrug, Sprogtilegnelse og Kultur- og samfundsforhold, er en væsentlig del af grund-
laget i undervisningen i engelsk. Desuden ønsker Køng Idrætsfriskole at følge sine egne 
pædagogiske ideer indenfor værkstedsundervisning, differentieret undervisning og anvendelse af 
anerkendt og vedkommende undervisningsmateriale, hvilket giver sig udslag i en alsidig og 
spændende undervisning. Derudover skal der i fagplanen for faget engelsk ligge en anerkendelse af 
den store betydning, som det engelske sprog har på hverdagen for de fleste danskere. Dette både i 
forhold til medier og kommunikationsforhold, såsom mailsystemer og Internettet, men også i 
forhold til det engelske sprogs indflydelse på det danske. 

 

På Køng Idrætsfriskole er engelskundervisningen inddelt i 3 faser: En opstartsfase, som begynder i 
1.-3. klasse, en udviklingsfase, hvor faget videreføres og konsolideres i 4.-6. klasse. Og en 
konsolideringsfase, for 7-9. klasse, hvor eleverne udvikler deres kompetencer og bliver forberedt på 
den afsluttende prøve efter 9. kl. Undervisningen sigter mod de slutmål, der er formuleret i Fælles 
Mål.   

Undervisningen i de tre faser ligner hinanden meget, og overgangen fra introduktion over 
videreudvikling til konsolidering foregår glidende og ofte på det enkelte barns 
præmisser.   Undervisningen varierer imellem forskellige former for undervisningsmaterialer, 
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sådan at eleverne udsættes for forskellige medier og indgangsvinkler, hvilket forstærker deres 
engelske sprogkundskaber og gør dem fortrolige med sproget på mange forskellige niveauer og 
platforme.  

Mål for 1.-3. klasse: 

Her vægtes mundtlighed højt, og det er vigtigt, at eleverne hører engelsk i tale og sang/musik. 
Deltagelse på klassen er vigtig, enten individuelt eller fælles, hvilket betyder at klassen generelt skal 
have stor forståelse for hinandens evner, og derfor har læreren en opgave i at skabe et miljø, hvor 
alle kan komme til orde og forsøge at udtrykke sig på et nyt talesprog. Rollespil og lege på engelsk 
er en god måde at få en høj deltagelse på. 

 

I denne fase læses lette tekster og spørgsmål dertil fra læreren er en vigtig del af en stor grad af 
mundtlighed. De behandlede emner er vedkommende og brugbare for eleverne, hvilket gør 
elevernes interesse i sproget større og indlæringen sjovere. Ofte berøres emner som familie, 
dagligdag, tal, klokken, ugedage og måneder, dyr, fritid og fritidsinteresser. Lettere grammatik 
introduceres, såsom ental/flertal og meget anvendte verber. Begyndende brug af skriftsprog 
introduceres både i forhold til at se engelsk skrevet og til at øve udtale, samt at skabe egne 
sætninger. Sange, rim/remser og lettere lytteøvelser benyttes for at høre anvendt engelsk og udtale. 
Lettere PC-opgaver anvendes indenfor både skriftlighed og mundtlighed, men også for at eleverne 
selv kan anvende det nye sprog praktisk. Enkelte kulturforhold såsom geografi, leveforhold og 
kulturelle forskelle berøres.  

Mål for 4.-6. klasse: 

Mange af elementerne fra opstartsfasen videreføres og videreudvikles. Betydningen af klassens 
sociale miljø har stadig stor betydning, ligesom de enkelte elevers individuelle udvikling forsøges 
styrket igennem differentieret undervisning. Mundtlighed og skriftlighed udvikles til at omfatte 
større individuel behandling af sproget. Det tilstræbes, at eleverne udtrykker sig i længere 
sammenhængende sætninger, samt at deres individuelle behandling af sproget bliver mere 
omfattende. Der arbejdes videre med ordforråd, lydbehandling og grammatik. Forskellige typer af 
tekster bliver inddraget i undervisningen, ligesom der tages hul på frilæsning efter elevernes 
individuelle niveau. Forskellige typer af emner berøres, og det tilstræbes, at eleverne skal kunne 
sætte sig ind i et emne og referere derfra. Kulturforhold inddrages i højere grad, eksempelvis via 
vedkommende emner, såsom ungdomskultur, tv/musik og lignende. Sproget inddrages som 
internationalt kommunikationsmiddel, eksempelvis via Internettet og E-mails.  

Mål for 7.-9. klasse: Det individuelle aspekt udbygges sådan at den enkelte elevs 
sprogkundskaber, ordforråd, lydbehandling og grammatiske kundskaber videreudvikles, ligesom 
selvstændige projekter, research og selvvalgte emner prioriteres. Det er vigtigt at den enkelte elev 
lærer selv at behandle og beskrive emner på engelsk, ligesom den mundtlige fremstilling og 
projektfremlæggelse prøves af. Behandlingen af sproget giver skal afføde en kritisk tilgang til 
elevens eget sprog og lære eleven at skelne mellem de mindre finesser og sproglige forskelligheder i 
de enkelte ord. De regionale forskelligheder indenfor det engelske sprogområde, det globale aspekt 
og den kulturelle dimension styrkes igennem de emner, som berøres.  Det er vigtigt, at eleverne 
trænes i forhold til den endelige eksamen, men den afsluttende prøve og dens form må ikke 
overskygge andre undervisningsmuligheder, sådan at den mangfoldige og forskelligartede 
undervisning.  

Evaluering: Undervisningen i engelsk skal konstant granskes og efterprøves, så den rammer den 
enkelte elev bedst muligt, og igennem anvendelse af anerkendt og aldersvarende 
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undervisningsmateriale, elevsamtaler og udfordrende undervisning er det læreren opgave at 
evaluere undervisningen. 

Matematik 

Fagplanen for faget matematik følger primært de mål og hensigter, som ligger i Undervisnings-
ministeriets Fælles Mål for faget matematik. De grundlæggende kundskaber og færdigheder, som 
Fælles Mål sigter imod indenfor arbejde med talforståelse og algebra, geometri, statistik og 
sandsynlighed, samt matematik i anvendelse; kommunikation og problemløsning er en væsentlig 
del af grundlaget for undervisningen i matematik på Køng Idrætsfriskole. 

På Køng Idrætsfriskole ønsker vi at opnå et højt undervisningsniveau i faget matematik, hvorfor vi 
kontinuerligt ind- og omarbejder pædagogiske tanker og metoder.  

Formålet med matematikundervisningen på Køng Idrætsfriskole er, at eleverne opnår at kunne 
forstå, beskrive og anvende matematik i sammenhænge, som de kan møde i dagligdagen – dette 
gøres f.eks. ved at inddrage matematikken i tværfaglige sammenhænge. Vi tilstræber derfor at 
udbyde en varieret, vedkommende undervisning, som indeholder såvel praktiske/kreative som 
teoretiske/analytiske opgaver. Et andet centralt element af vores værdigrundlag er fokus på 
bevægelse og udeliv og her er der indtænkt at man kommer ud og arbejder praktisk med 
matematikken (udeskole), ikke bare forstået således at man nødvendigvis skal være i naturen hver 
gang, men i lige så høj grad i nærmiljøet. 

Matematik er på linje med de andre naturfaglige fag profileret højt i disse år, og vi ønsker på Køng 
Idrætsfriskole på samme måde at sætte matematik højt. Dette skyldes mere, at faget kan være et 
grundlæggende redskab i elevernes videre liv og fremtid end det skyldes en reaktion på den mangel 
på naturvidenskabelig interesse, som man ser mange unge har i dag. Interessen for matematik skal 
helst komme igennem kvalitativ og vedkommende undervisning, som eleverne kan bruge og se den 
grundlæggende idé i.   

 

Mål efter 9. klasse: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at: 

• stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, 

som kan forventes(tankegangskompetence) 

• erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne 

(problembehandlingskompetence) 

• udføre matematisk modellering og afkode, tolke, analysere og vurdere matematiske 

modeller (modelleringskompetence) 

• udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse af matematiske påstande og 

følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer (ræsonnementskompetence) 
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• danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, 

situationer eller problemer (repræsentationskompetence) 

• forstå og afkode symbolsprog og formler og oversætte mellem dagligsprog og matematisk 

symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) 

• udtrykke sig om matematiske spørgsmål og aktiviteter på forskellige måder, indgå i dialog 

og fortolke andres matematiske kommunikation (kommunikationskompetence) 

• kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have 

indblik i deres muligheder og begrænsninger (hjælpemiddelkompetence). 

 

Undervisningen: 

 

I alle klasser arbejder vi ud fra matematiksystemet Format. Eleverne har en arbejdsbog og et 

tilhørende evalueringshæfte.  

Derudover har alle en matematikmappe med supplerende opgaver. 

 

Undervisningen veksler mellem kurser med gennemgang og læring af nyt kernestof og værksteder, 

hvor kernestoffet bruges og trænes. 

 

Der er mulighed for at arbejde med forskellige læringsstile især i værkstedsdelen, så eleverne 

udnytter deres kompetencer bedst muligt. Den løbende systematiserede evaluering er desuden et 

godt redskab til at eleverne arbejder på det niveau, der er passende for dem når de skal arbejde 

med de forskellige emner.  

 

Som supplement til Format inddrages forskellige relevante lege, øvelser og bevægelses aktiviteter 

der støtter op omkring de emner vi er i gang med. 

 

Vi følger Formats årsplaner der kan ses på følgende links: 

 

klasse: http://format.xn--mlogrsplaner-tcbd.alinea.dk/aarsplan-0-klasse/ 

klasse: http://format.xn--mlogrsplaner-tcbd.alinea.dk/aarsplan-1-klasse/ 

klasse: http://format.xn--mlogrsplaner-tcbd.alinea.dk/aarsplan-2-klasse/ 
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klasse: http://format.xn--mlogrsplaner-tcbd.alinea.dk/aarsplan-3-klasse/ 

 

Årsplan matematik for storegruppen, Køng Idrætsfriskole, 2019/2020 
 

Vi arbejder med klasse opdeling og supplere med gruppedannelsen efter kompetencer og 
færdigheder.  

• 7 klasse (primært 7.klasse med mulighed for 8. klasses elever med matematikudfordringer) 
• 8 klasse (primært 8. kl. med mulighed for 7. klasses elever med ekstra gode 

matematikkompetencer og for 9. klasses elever med matematikudfordringer) 
• 9 klasse (Primært 9. klasse med mulighed for 8. klasses elever med ekstra gode 

matematikkompetencer) 

 

Der tages højde for matematik-emnernes progression i deling af hold. 
 

Vi tager bl.a. udgangspunkt i “Gyldendal Matematik online” Årsplanerne. På denne portal er der 
tilføjet mål i fht. fagmål for Faget Matematik, og vi følger disse. 
 

Gyldendal Matematik er inddelt i temaer, der hver især indeholder 3 niveauer, der tilsvarer 
klassetrin for matematik, og de forskellige faser i Fagmål for Faget Matematik bliver derved opfyldt 
under et 3-årigt forløb på storegruppen. 
 

Se link: (årsplaner) 
Grønt hold 
Gult hold 
Rødt hold 
 

Vi har herudover fokus på at inddrage bevægelse i matematikundervisningen og på “hands-on” 
materialer der kan suppleres med til de forskellige emner.  
Da Gyldendal matematik er web-baseret, har vi desuden opmærksomhed på skriftligheden i form 
af ekstra opgaver i forbindelse med f.eks. tegning, konstruktion og diagrammer, men også i den 
daglige undervisning. 
 

Vi arbejder tværfagligt med Friluftsliv i løbet af skoleåret. Dette gennem problemløsende og 
eksperimenterende opgaver.  

Fysik/kemi 
 

Fagplan fysik-kemi 

Undervisningen i fysik/kemi (7.-9. kl.) på Køng Idrætsfriskole bygger på de naturvidenskabelige 
grundelementer, som eleverne har tilegnet sig fra friluftslivet (natur/teknik) i Bh.kl. - 6. klasse. 
Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i fysiske 
og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om 

http://mit.gyldendal.dk/embed.php#/calendar/5912c194df14942718a19539
http://mit.gyldendal.dk/embed.php#/calendar/5912c194df14942718a19539
http://mit.gyldendal.dk/#/calendar/5950c260df149424484c43dc
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og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere 
og videreudvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og 
teknik med det formål at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Oplevelseselementet i 
fysik/kemi undervisningen indeholder også fortællingen om fysikkens og kemiens historiske, 
kulturelle og filosofiske perspektiv. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig 
til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte 
og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage 
medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give 
eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort 
verdensbillede.  

Centrale kundskabs- og færdighedsområder  

Fysik/kemi som skolefag er både teoretisk og praktisk. Den viden og teori, der lægges ind i 
undervisningen, skal have brugsværdi for eleverne. Undervisningen skal give eleverne mulighed for 
at føle glæden ved selv at undersøge og eksperimentere samt opleve, at mange problemer af 
fysisk/kemisk art kan belyses gennem enkle forsøg. Arbejdet skal give mulighed for varierede 
arbejdsformer og forsøgsaktiviteter. Det eksperimentelle arbejde varieres således, at der arbejdes 
efter bundne forsøgsbeskrivelser og med åbne opgaver, hvor eleverne har medindflydelse. 
Undervisningen skal give eleverne mulighed for at arbejde aktivt med deres egen læreproces. 
Arbejdet skal give eleverne baggrund for stillingtagen og refleksion over naturvidenskabelige 
aspekter. Undervisningen lægges til rette således, at eleverne får mulighed for – ikke mindst i 
samarbejde med hinanden - at udvikle tanker, sprog og begreber. Der skal arbejdes på at skabe 
kobling mellem dagligsprog og fagsprog, således at eleven får mulighed for at tilegne sig fagenes 
udtryksformer.   

Fagets arbejds- og betragtningsmåder  

Undervisningen skal give eleverne mulighed for:  

·         At udvikle samarbejds- og udtryksformer.  

·         At opnå færdigheder i at indsamle og bearbejde forsøgsresultater.  

·         At vurdere konsekvenserne af deres resultater og sætte dem ind i en større sammenhæng.  

·         At opnå færdighed i at formidle resultater og viden til andre.  

·         At opnå fortrolighed med brug af måleinstrumenter, laboratorieudstyr og apparatur, herunder 
edb-udstyr.   

Mål efter 9. klasse 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at: 

·         benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og 
hændelser. 

·         kende til vigtige stoffer og materialer og deres egenskaber. 

·         kende til vigtige stofkredsløb i naturen. 

·         beskrive udviklingen i forestillingen om grundstoffers og kemiske forbindelsers opbygning. 

·         give eksempler på forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling 
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·         give eksempler på væsentlige træk ved den teknologiske udvikling. 

·         kende til forskning, der har udvidet vores erkendelse. 

·         gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning 

·         beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger 

·         beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere 
produktionsprocessers belastning af miljøet. 

·         beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet. 

·         identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser. 

·         planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter med relevant udstyr. 

·         anvende et hensigtsmæssigt fagsprog. 

·         læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster. 

·         formidle resultatet af arbejdet med fysiske, kemiske og tekniske problemstillinger. 

·         anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, dataopsamling, 
bearbejdning og formidling. 

·         skelne mellem baggrund for og hensigt med forskellige digitale informationer. 

 

 

Tysk 

Fagplan for tysk  

Fagplanen for faget tysk er som de andre fagplaner på Køng Idrætsfriskole udarbejdet i forhold til 
flere aspekter, som skolen har valgt at forholde sig til. Primært følger fagplanen de mål og 
hensigter, som ligger i undervisningsministeriets Fælles Mål for faget tysk. De grundlæggende 
kundskaber og færdigheder, som Fælles Mål sigter imod indenfor kommunikative færdigheder, 
sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold, er en væsentlig del af 
grundlaget i undervisningen i tysk. Desuden ønsker Køng Idrætsfriskole at følge sine egne 
pædagogiske ideer indenfor værkstedsundervisning, differentieret undervisning og anvendelse af 
anerkendt og vedkommende undervisningsmateriale, hvilket giver sig udslag i en alsidig og 
spændende undervisning.   

Undervisning i tysk på Køng Idrætsfriskole starter i mellemtrinnet, hvor børnene introduceres 
til sproget via lege, sange og lette lytte- og læseøvelser.  

Mål for 7. – 8. klasse:  

Her vægtes mundtlighed højt, og det er vigtigt, at eleverne hører tysk i tale og sang/musik. 
Deltagelse på klassen er vigtig, enten individuelt eller fælles, hvilket betyder at klassen generelt skal 
have stor forståelse for hinandens evner, og derfor har læreren en opgave i at skabe et miljø, hvor 
alle kan komme til orde og forsøge at udtrykke sig på et nyt talesprog. Rollespil og lege på tysk er en 
god måde at få en høj deltagelse på.  
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I denne fase læses lette tekster og spørgsmål dertil fra læreren er en vigtig del af en stor grad af 
mundtlighed. De behandlede emner er vedkommende og brugbare for eleverne, hvilket gør 
elevernes interesse i sproget større og indlæringen sjovere. Ofte berøres emner som familie, 
dagligdag, tal, klokken, ugedage og måneder, dyr, fritid og fritidsinteresser. Lettere grammatik 
introduceres, såsom ental/flertal og meget anvendte verber. Begyndende brug af skriftsprog og 
introduceres både i forhold til at se tysk skrevet og til at øve udtale, samt at skabe egne sætninger. 
Sange, rim/remser og lettere lytteøvelser benyttes for at høre anvendt tysk og udtale. Lettere PC-
opgaver anvendes indenfor både skriftlighed og mundtlighed, men også for at eleverne selv kan 
anvende det nye sprog praktisk. Enkelte kulturforhold såsom geografi, leveforhold og kulturelle 
forskelle berøres. Brug af ordbøger introduceres.   

Mål for 9. klasse: 

Mundtligheden vægtes ligeledes højt her, ligesom også deltagelsen i klassen er vigtig både 
individuelt og fælles. Der sigtes mod at arbejde videre med det nye talesprog, så alle i hver time 
kommer til at sige noget på tysk. Fokus vil i særdeles blive lagt på tilegnelsen og brugen af daglige 
vendinger.     

Rollespil, lege, musik og film inddrages for på den ene side i endnu højere grad at vænne elevens 
øre til det tyske sprog, men også at udvikle stærke færdigheder for formidlingen af egne holdninger 
og følelser. Formidlingen tilstræbes at ske både mundtligt og skriftligt. Brug af ordbøger styrkes og 
gøres naturlig.  

Der læses sværere tekster for at videreudvikle elevernes ordforråd. Dette kan være tekster indenfor 
musik, kunst, historie eller almen tysk kultur. Basal viden om Tyskland og tysktalende områder 
søges etableret. Herunder traditioner og politiske forhold. Det tilstræbes at alle elever i løbet af året 
fremlægger et større produkt på tysk. Grammatisk bliver der arbejdet i dybden, så eleverne får 
kendskab til alle grene indenfor den tyske grammatik. I løbet af året afleveres oversættelsesøvelser 
og mindre skriftlige opgaver. 
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Kulturfag 
 

Kulturfag på mellemtrinnet 
 

På Køng idrætsfriskole er der en vekselvirkning mellem temabaseret 
undervisning for hele 4.-6. kl. Her er der en høj grad af differentiering.   
Herudover er der holdundervisning, hvor eleverne undervises i forskellige 
faglige discipliner alt efter deres niveau.  
 

I vores 3-årige cyklus arbejder vi med følgende områder i faget kulturfag (som 
indeholder fagene dansk, kristendom og historie), under hvert fag, står der 
hvilke områder fra fælles mål, som opfyldes:  
 

År 1 Dansk Historie Religion/Kriste
ndomskundska
b 

Middelalder 
 

Arbejde med 
følgende temaer i 
Middelalderen: 
 

- Samfund 
- Hverdag og 
arbejde 
- Tidslinje 
- Magrethe den 1.  
- Mad og drikke 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan placere histo- 
riske perioder i absolut 
kronologisk sammenhæng 
 

Eleven har viden om 
historiske perioders 
tidsmæssige placering 
 

Eleven har viden om 
væsentlige træk ved 
historiske perioder 
 

Eleven kan formulere enkle 
historiske problemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kriterier for opstilling 
af enkle historiske pro- 
blemstillinger 
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Se filmen Ørnens 
øje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tro og religion i 
Middelalderen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencemål: 
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster. 
 

Eleven kan kommunikere 
med bevidsthed om 
sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer.  

 

Eleven har viden om 
elementer, der indgår i 
historiske scenarier 
 

Eleven kan forklare 
historiske fortællingers 
sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 

Eleven har viden om 
enkle sammenhænge 
mellem fortidsfortolk- 
ninger og nutidsforstå- 
elser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencem
ål: 
Eleven kan 
forklare, hvad 
kristendom er, 
og gengive 
hovedtræk i 
kristendommen
s historie, 
herunder 
folkekirkens 
betydning i 
Danmark. 

Museum vestfyn 
Assens som 
Købstad i 1800 
tallet 
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Besøg fra museet. 
 

Læsning af 
originale tekster fra 
1800 tallet om de 
forskellige 
faggrupper i byen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på museet 
med fokus på 
oplæg og små 
teaterforestillinger.   

 

 

Kompetencemål: 
 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge 
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster. 
 

 

 

 

 

Eleven kan kommunikere 
med bevidsthed om 
sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer. 

 

 

Eleven har viden om 
elementer, der indgår i 
historiske scenarier.  

At være 
anderledes  
 

Se filmen 
“Trækfugle” i Med 
Skolen i biografen.  

  

  

  
Kompetencemål: Eleven kan 
forholde sig til velkendte 
temaer i eget og andres liv 
gennem undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster. 
  
Færdigheds- og vidensmål: 
Eleven kan undersøge 
personers motiver, konflikter 
og handlinger og har viden 
om fortolkningsmuligheder.  

  

Jødedom, 
kristendom, islam 
 

Kompetencemål: 
 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 

Eleven kan identificere 
historiske problemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kendetegn ved historiske 

Eleven kan i 
skrift og tale 
udtrykke sig 
nuanceret om 
grundlæggend
e tilværelses- 
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Belyste emner 
inden for alle tre 
religioner 
 

- skabelsen 
- hellige tekster 
- ritualer 
- dåb 
- bryllup’ 
- begravelse 

faglige og offentlige 
sammenhænge 
 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer. 
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster. 
 

Eleven kan kommunikere 
med bevidsthed om 
sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer. 

problemstillinger  spørgsmål i 
relation til 
den religiøse 
dimensions 
betydning 
 

Eleven har 
viden om 
religioners og 
livsopfattelsers 
betydning for 
grundlæggend
e 
tilværelsesspør
gsmål 
 

Eleven kan 
udtrykke 
sig om 
betydningen af 
trosvalg for 
menneskers 
handlinger og 
tydning 
af tilværelsen 
 

Eleven har 
viden om for- 
udsætninger 
for trosvalg 
og tydning af 
tilværelsen 
 

Eleven kan 
læse 
faglige tekster 
og ud- 
trykke sig 
mundtligt 
og skriftligt om 
deres 
indhold, formål 
og 
struktur 
 

Eleven har 
viden 



 

23 
 

om fagord og 
begreber og 
faglige 
teksters formål 
og 
struktur 
 

Eleven kan 
redegøre for 
betydningen af 
centrale 
grundbegreber 
i kristen- 
dommen 
 

Eleven har 
viden om 
udlægninger af 
centrale 
grundbegreber 
i 
kristendommen 
 

Eleven kan 
redegøre for 
betydninger af 
centrale 
symboler, 
ritualer, mu- 
sik og salmer 
 

Eleven har 
viden om 
udlægninger af 
symboler, 
ritualer, musik 
og salmer  

Avis-skrivning 
temauge 
 

- Anmeldelser: 
Bøger, spil, film, 
musik 
- Læserbrev 
- Artikkel 
- Krydsord 

Kompetencemål: 
 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer.  
 

Eleven kan kommunikere 
med bevidsthed om 
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- Funfacts/vidste 
du? 
- Vejrudsigt 
- Stjernetegn 
- Tv oversigt  
- Annoncer - død, 
fødselsdage osv  

sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer.  

Danske forfattere 
og deres 
forfatterskab: 
 - Kim Fupz  
- Ole Lund 
Kirkegaard (kanon) 
 

Fokus på: 
 

- En forfatter 
- Synsvinkel 
- Indre og ydre - 
karakteristik 
- Billeder 
- Budskab 

- Referat 
- Perspektivering 
  

Kompetencemål: 
 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge. 
 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer.  
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster. 
 

Eleven kan kommunikere 
med bevidsthed om 
sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer. 

  

Emneuge om 
vikingetiden 

 
Eleven kan identificere 
historiske problemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kendetegn ved historiske 
problemstillinger 
 

Eleven kan formulere 
enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kriterier for opstilling 
af enkle historiske pro- 
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blemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kildekritiske begreber 
 

Eleven har viden om 
elementer, der indgår i 
historiske scenarier 
 

Eleven kan forklare 
historiske fortællingers 
sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 

Eleven har viden om 
enkle sammenhænge 
mellem fortidsfortolk- 
ninger og nutidsforstå- 
elser 
 

Eleven kan analysere 
brug og funktion af 
fortalt historie  

År 2 
   

Den lille Prins Kompetencemål:  
Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge.  
 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer. 
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematiske undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster. 

 
Kompetencem
ål: 
Eleven kan 
udtrykke sig 
nuanceret om 
den religiøse 
dimensions 
indhold og 
betydning ud 
fra 
grundlæggend
e 
tilværelsesspør
gsmål og etiske 
principper. 

Luther og 
reformationen 

Eleverne kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 

Eleven kan redegøre for 
samspil mellem aspekter 

Eleven kan i 
skrift og tale 
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Udgangspunkt i 
materialet fra 
Skole-kirke-
samarbejdet på 
Syd- og Midtfyn:  
http://www.symf.dk
/4-
aktiviteter.html?cac
tion=idetail&itid=14 

velkendte faglige 
situationer  
 

 

Eleven kan forholde sig til 
velkendte temaer i eget og 
andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur 
og andre æstetiske 
tekster.  
 

Eleven kan læse og 
forholde sig til faglige 
tekster. 
 

Eleven kan forhold sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur 

fra dansk og omverdens 
historie 
 

Eleven har viden om 
samspil mellem aspekter 
fra dansk og omverdens 
historie 
 

Eleven kan redegøre for 
konsekvenser af samspil 
mellem dansk historie 
og omverden 
 

Eleven har viden om 
konsekvenser af samspil 
mellem dansk historie 
og omverden 
 

Eleven kan identificere 
historiske problemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kendetegn ved historiske 
problemstillinger 
Eleven kan formulere 
 

enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kriterier for opstilling af 
enkle historiske pro- 
blemstillinger 
 

Eleven har viden om 
kildekritiske begreber 
 

Eleven kan forklare 
historiske fortællingers 
sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 
 

udtrykke sig 
nuanceret om 
 

grundlæggend
e tilværelses- 
spørgsmål i 
relation til 
 

den religiøse 
dimensions 
betydning 
 

Eleven har 
viden om 
religio- 
ners og 
livsopfattelsers 
 

betydning for 
grundlæggend
e 
tilværelsesspør
gsmål 
 

Eleven kan 
udtrykke sig 
om 
forholdet 
mellem Det 
Gamle 
Testamente og 
Det Nye 
Testamente 
 

Eleven har 
viden om 
hoved- 
træk i Det 
Gamle 
Testamente 
og Det Nye 
Testamente 
 

Eleven kan 
give begrun- 

http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14
http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14
http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14
http://www.symf.dk/4-aktiviteter.html?caction=idetail&itid=14
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Eleven har viden om 
enkle sammenhænge 
mellem fortidsfortolkninger 
og nutidsforståelser 
 

Eleven kan analysere 
brug og funktion af 
fortalt historie 
  

dede bud på 
betydning- 
en af centrale 
bibelske 
 

fortællinger 
 

Eleven har 
viden om 
problemstillinge
r 
i centrale 
bibelske 
fortællinger 
 

Eleven kan 
redegøre for 
 

brug af 
bibelske fortæl- 
linger i sprog, 
kunst og 
 

samfund 
 

Eleven har 
viden om de 
 

bibelske 
fortællingers 
ud- 
tryk i kulturen 
før og nu 
 

Eleven kan 
gengive 
centrale 
 

begivenheder i 
kristendom- 
mens historie, 
med særlig 
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vægt på 
danske forhold 
 

Eleven har 
viden om 
centrale 
 

begivenheder i 
kristendom- 
mens historie, 
med særlig 
 

vægt på 
danske forhold 
 

Eleven kan 
redegøre for 
betydningen af 
centrale 
 

grundbegreber 
i kristen- 
dommen 
 

Eleven har 
viden om 
 

udlægninger af 
cen- 
trale 
grundbegreber 
i 
 

kristendommen 
 

Eleven kan 
redegøre for 
betydninger af 
centrale 
 

symboler, 
ritualer, mu- 
sik og salmer 
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Eleven har 
viden om 
udlægninger af 
symboler, 
ritualer, musik 
og salmer  

Digte, poesi. 
 

(der arbejdes med 
emnet på både 
dansk, norsk og 
svensk)  

Der arbejdes med læsning 
af digte og fremstilling af 
egne digte:  
 

Kompetencemål:  
Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge 
 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift og tale 
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster.  

  

År 3 
   

Eventyr 
 

Arbejde med 
fremstilling af egne 
eventyr 
 

Læsning af eventyr 
H C Andersen 
(kanon) 
 

Viden om H C 
Andersens liv og 
den historiske 
periode han 
voksede op i.  
 

 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
velkendte faglige 
situationer.  
 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster og 
orientere sig i tekstens 
dele.  
 

Eleven kan navigere ud fra 
søgespørgsmål på 
hjemmesider og på 
biblioteket 

Kompetencemål:  
 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder. 
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Besøg i den fynske 
landsby med fokus 
på eventyr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg i H C 
Andersens 
fødehjem, 
barndomshjem og 
på H C Andersens 
museet.  

 

 

Forløbet er i Dansk 
forankret i 
kompetenceområdet 
Fortolkning og herunder 
Fortolkning, Undersøgelse 
og Oplevelse og indlevelse. 
På baggrund af dette, samt 
ud fra områdernes 
færdigheds- og vidensmål, 
er der bud på konkrete 
læringsmål. 
Læringsmålene er forslag 
udarbejdet for hver aktivitet 
og er vejledende. 
Aktiviteterne både før, 
under og efter vandringen 
er udarbejdet med afsæt i 
disse mål og vil på 
forskellige måder bidrage til 
at øge elevernes 
kompetencer herved. Se: 
https://museum.odense.dk/
media/13184753/HCA_Mit-
HCA-
Eventyr_A4_Laerer.pdf 
 

 

 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhæng, med fokus 
på at forstå og analysere 
de forskellige af H.C. 
Andersens værker, der er i 
udstillingen. 
SE: 
https://museum.odense.dk/
media/13188483/HCA_A3-
opgaveark_dansk_web.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder. 
 

https://museum.odense.dk/
media/13188486/HCA_A3-
opgaveark_historie_web.p
df  

Historisk tidslinje 
 

Kompetencemål: 
 

Kompetencemål: 
 

 

https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13184753/HCA_Mit-HCA-Eventyr_A4_Laerer.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188483/HCA_A3-opgaveark_dansk_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188483/HCA_A3-opgaveark_dansk_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188483/HCA_A3-opgaveark_dansk_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf
https://museum.odense.dk/media/13188486/HCA_A3-opgaveark_historie_web.pdf
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Arbejde med 
kronologisk 
oversigt af dansk 
historie. 
 

Neddyk i selvvalgte 
perioder i den 
danske historie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Tidens 
Samling i Odense.  
 

Interview af den 
ældre generation. 
 

Besøg på 
Hørvævsmuseet i 
Krengerup med 
fokus på 
håndarbejde fra 
ældre dansk tid.  

Eleven kan kommunikere 
med bevidsthed om 
sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer. 
 

Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge 
 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer. 
 

Eleven kan forholde sig til 
almene temaer gennem 
systematisk undersøgelse 
af litteratur og andre 
æstetiske tekster.  
 

Eleven har viden om 
søgerelaterede 
læsestrategier. Eleven har 
viden om teknikker til 
billede- og 
fuldtekstsøgning   

Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder. 
 

 

Eleven kan anvende kilder 
til at opnå viden om 
fortiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan perspektivere 
egne og andres historiske 
fortællinger i tid og rum 

Ny kunst i gamle 
kirker 
 

Et forløb om ny 
kunst og kirker i 
lokalområdet. 
 

Hvad vil 
kunstneren i 
kirken? Hvilke 
fortællinger 

  
Kompetencem
ål: 
 

Eleven kan 
genkende 
temaer fra 
centrale 
bibelske 
fortællinger i 
kulturelle 
udtryk. 
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fortælles der, når 
der kommer et nyt 
værk? Hvilke 
konkrete værker 
kan man finde i 
kirkerne på Nord- 
og Vestfyn? Og 
hvilke 
bibelhistorier? 
 

Portræt af en 
kunstner og en 
kirke 
Præsentation af 
forskellige værker  
Bibelhistorie 
Eventuelt 
kirkebesøg. 

 

Eleven kan 
forklare, hvad 
kristendom er, 
og gengive 
hovedtræk i 
kristendommen
s historie, 
herunder 
folkekirkens 
betydning i 
Danmark.  

Klimauge  Kompetencemål:  
Fremstilling: Herunder de 
forskellige områder: 
Planlægning, forberedelse, 
fremstilling, præsentation 
og evaluering  

  

Identitet  
 uge sex og forløb 
på Brandts om 
selfies vs 
selvportræt 

Forløbet er 
fagunderstøttende til 
Fælles Mål i dansk, 
historie, billedkunst og 
samfundsfag. Således 
lærer eleverne: • At bruge 
beskrivende og analytiske 
formuleringer • At få indblik 
i en specifik genre og dens 
fagbegreber • At forholde 
sig mundtligt til egne og 
andres medieproduktioner • 
At arbejde praktisk med 
fotografiet som udtryksform 
og lære om 
billedbehandlingens 
mulighed for at understøtte 
den kunstneriske intention 
 

Se mere her: 
https://brandts.dk/wp-
content/uploads/2018/09/S
elfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf 

  

https://brandts.dk/wp-content/uploads/2018/09/Selfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf
https://brandts.dk/wp-content/uploads/2018/09/Selfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf
https://brandts.dk/wp-content/uploads/2018/09/Selfie-vs.-portr%C3%A6t.pdf
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Alle 3 år 
   

Nytårstaler Eleverne kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
formelle situationer 
 

Eleverne kan kommunikere 
med bevidsthed om 
sprogets funktion i 
overskuelige formelle og 
sociale situationer, med 
fokus på krop og drama i 
deres fremstilling.  

Kompetencemål:  
Eleven kan perspektivere 
egne og andre historiske 
fortællinger i tid og rum.  
 

Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved 
historiske perioder 

 

Værklæsning:  
Hver år arbejdes 
der med læsning af 
værker fx: 
BrødreneLøvehjert
e, Mio min mio, 
Drengen med 
sølvhjelmen, 
Skammerens 
datter 
 

(kanon: Astrid 
Lindgren)   

Fortolkning: Eleven kan 
forholde sig til temaer i 
eget og andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur 
og andre æstetiske tekster. 
Herundre oplevelse, 
indlevelse og 
undersøgelse.  
 

Eleverne kan læse og 
forholde sig til tekster med 
henblik på oplevelse.  

  

Projektuge 4 
 

Der arbejdes med 
projektarbejdsform
en 

Læsning: Eleven kan læse 
og forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge.  
Fremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede. Der arbejdes 
med alle delområderne 
inden for planlægning og 
forberedelse.  

  

Grammatik og 
skriftlig 
fremstilling 
 

Der arbejdes med 
bøgerne: Ny 
skriftlig for i både 
4.-5. og 6. kl.  

Læsning, sprogforståelse,  
Fremstilling: Korrektur 
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Kulturfag  

 
 

 

 

FAG Tema/emne for uge 33 - 41 

Vigtige 
datoer 

 

Kulturfag 
Dansk 

Dansk: 
Kortfilm (uge 34-36) 
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Samfundsfag 
Historie 
Religion 

 

Religion: 
Betydningen af Kristendom, jødedom eller Islam i menneske, samt 
reformationen (uge 35-40) 
https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/mellem-kulturer 
 

Samfundfag: 
 

Historie: 
Anden verdenskrig (uge 37-40) 
https://historie.gyldendal.dk/en/Indgange/~/link  

 

FAG Tema/emne for uge 42 - 51 

Vigtige 
datoer 

 

Kulturfag 
Dansk 
Samfundsf
ag 
Historie 
Religion 

Dansk: 
Ondskab (uge 45-47) 
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/temaer/ondskab.aspx 
Hovedværk (uge 43-45) 
 

Religion: 
Historien om Job 
 

Samfundfag: 
Velfærd (uge 45-51) 
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Velfaerd 
 

Historie: 
Omvæltninger (uge 45-51) 
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/Kanon/Kanon/Til_laereren/Tema5_Omv
aeltninger 

 

 

 

 

FAG Tema/emne for uge 1 - 6 

Vigtige datoer Projektdage i uge 1 - Projektuge i uge 4 

https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/mellem-kulturer
https://historie.gyldendal.dk/en/Indgange/~/link
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/temaer/ondskab.aspx
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Velfaerd
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/Kanon/Kanon/Til_laereren/Tema5_Omvaeltninger
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/Kanon/Kanon/Til_laereren/Tema5_Omvaeltninger
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Kulturfag 
Dansk 
Samfundsfag 
Historie 
Religion 

Dansk: 
TV-reklamer (uge 1-4) 
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/tv-reklame 
Grammatik (uge 5-6) 
 

Samfundfag: 
Projektuge 4 
Demokratiet - Grundloven, 
folket og magten (uge 4-5): 
https://www.dr.dk/skole/historie/tv-serien-grundloven-folket-og-magten 
 

Historie: 
Projektuge 4 
Guldalderen og national identitet (uge 5-6) 
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Guldalderen 

 

 

FAG Tema/emne for uge 8 - 12 

Ændret 
skema 

Emneuge i uge 12 

Vigtige 
datoer 

 

Kulturfag 
Dansk 
Samfundsfa
g 
Historie 
Religion 

Dansk: 
Punkere, engel og storbyen (uge 10-13) 
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/perioder/punkere_engle_og_stor
byen 
Novelle (uge 8-9) 
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/noveller 
 

Religion: 
Skurke i bibelen (uge 8-9) 
https://religion.gyldendal.dk/forloeb/skurke_i_bibelen 
 

Samfundfag: 
Identitet (uge 10-12) 
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Hvem_er_jeg 

 

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/tv-reklame
https://www.dr.dk/skole/historie/tv-serien-grundloven-folket-og-magten
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Guldalderen
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/perioder/punkere_engle_og_storbyen
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/perioder/punkere_engle_og_storbyen
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/noveller
https://religion.gyldendal.dk/forloeb/skurke_i_bibelen
https://samfundsfag.gyldendal.dk/Indgange/Forlob/Hvem_er_jeg


 

37 
 

FA
G 

Tema/emne for uge 14 - 20 

Ændre
t 
skema 

Emneuge i uge 12 

Vigtige 
datoer 

 

Kulturfa
g 
Dansk 
Samfun
dsfag 
Historie 
Religion 

Dansk: 
Punkere, engel og storbyen (uge 10-13) 
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/perioder/punkere_engle_og_storbye
n 
Identitet og iscenesættelse (uge 14- 20) 
https://docs.google.com/document/d/17JzbEoG307oNu0DwzVryZvREKdtxPc9aovC
5D_YgNyg/edit#heading=h.uejjv117tm4w 
 

Religion: 
Etik og tro (uge 1-3) 
https://religion.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Kierkegaard/Forloebet/Maal 
 

Samfundfag: 
 

Historie: 
5. maj 1945 - Danmarks befrielse (uge 16-17) 
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Befrielsen 

 

 

FAG Tema/emne for uge 21 - 25 

Ændret skema Emneuge i uge 26 

Vigtige datoer 
 

Kulturfag 
Dansk 
Samfundsfag 
Historie 
Religion 

Dansk: 
Nyhedsformidling (uge 21-24) 
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/nyhedsformidling 
 

Religion: 
Ondskab (23-24) 
https://religion.gyldendal.dk/forloeb/ondskab 

https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/perioder/punkere_engle_og_storbyen
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/perioder/punkere_engle_og_storbyen
https://docs.google.com/document/d/17JzbEoG307oNu0DwzVryZvREKdtxPc9aovC5D_YgNyg/edit#heading=h.uejjv117tm4w
https://docs.google.com/document/d/17JzbEoG307oNu0DwzVryZvREKdtxPc9aovC5D_YgNyg/edit#heading=h.uejjv117tm4w
https://religion.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Kierkegaard/Forloebet/Maal
https://historie.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Befrielsen
https://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/nyhedsformidling
https://religion.gyldendal.dk/forloeb/ondskab
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Samfundfag: 
Det økonomiske kredsløb (uge 22-24)  : 
https://samfundsfag.gyldendal.dk/en/Indgange/Forlob/~/link 

 
 
 

Samfundsfag 

Fagplan for Samfundsfag 

På Køng Idrætsfriskole undervises der i samfundsfag i 7. - 9.klasse.  

Formålet med samfundsfag er, at eleverne får kendskab til og forståelse for sociale relationer 
samfundslivet. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes ansvarlighed til løsning af 
samfundets fælles opgaver. Elevernes samfundsbevidsthed skal udvikles, ligesom evnen til at 
iagttage, analysere og vurdere lokale, nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. 
Eleverne opøves i kritisk stillingtagen indenfor politiske og samfundsmæssige problemstillinger, 
samt i forståelsen for mangfoldighed og mellemmenneskelig diversitet. 

Det tilstræbes at undervisningen leder frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og indsigt i 
følgende områder: 

  -   Demokratiske spilleregler, det danske demokratis opbygning, det danske folkestyre i 
dag, partiernes profiler og holdninger, samt Danmarks internationale relationer i forhold til 
Norden, EU og Nato. 

 -      Medierne og deres virkemidler, informationsteknologi, internettet, unge som forbrugere. 

-       Sociale relationer, kønsroller, roller i familien, roller blandt venner, generationsmøder, 
boligforhold, samlivsformer. 

  -      Kulturmøder, indvandrere og flygtninge, ghettodannelse, minoritetsgrupper, etniske grupper, 
undertrykkelse. 

  -      Det danske velfærdssamfunds idegrundlag og betydning for landets borgere. De rettigheder og 
pligter alle borgere i et velfærdssamfund skal forholde sig til. 

Det tilstræbes endvidere at eleverne ved undervisningens afslutning kan: 

Formulere faglige spørgsmål og problemstillinger, bruge informationsteknologi og søge, fortolke og 
forholde sig kritisk til forskellige kundskabskilder, samt inddrage viden fra andre fag i en 
samfundsfaglig sammenhæng. 

Analysere, fortolke og vurdere samfundsproblemer og deres historiske forudsætninger, anvende 
samfundsfaglige begreber og metoder i behandlingen af de valgte problemstillinger. Endelig skal 
eleverne kunne diskutere og vurdere tolkninger og problemstillinger både skriftligt og mundtligt. 

 
 

https://samfundsfag.gyldendal.dk/en/Indgange/Forlob/~/link


 

39 
 

Sundhedsfag 
Sundhedsfag, skoleåret 2019/20 
 
I dette skoleår har vi oprettet et nyt fag for Mellemgruppen, som hedder sundhedsfag. 
Sundhedsfag er et 90 min.-modul, som erstatter det tidligere fag: Fysisk Træning. 
 
Faget kan indeholde elementer fra idræt, biologi, sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab, madkundskab og elevens alsidige udvikling. 
Sundhedsfaget drejer sig om det brede sundhedsbegreb omkring fysisk, mental og socialt velvære. 
I faget vil vi arbejde med, hvad der fremmer sundhed og trivsel, og arbejde med at eleverne tilegner 
sig viden om, hvilket samspil der er mellem sundhed, trivsel og levevilkår. Vi vil arbejde hen imod 
at kunne respektere egne og andres personlige grænser og arbejde med relationernes betydning i 
dette. 
  
 

Aug/sep19 Alsidige løbelege Sætte mål, følge egen udvikling, kondition, 
udstrækning, øve med sin krop 

sep/okt19 På hjul Bryde grænser, bygge baner, vedholdenhed 

okt/nov19 Madkundskab Kendskab til byggesten 
Erfaring med at lave mad 

nov/dec19 Mindfulness, yoga, 
mental træning 

Fordybelse og selvindsigt, “hjernes muskler” 

jan/feb20 Drama At turde give noget af sig selv i fællesskabet, ikke 
gemme sig, øve 

feb/marts20 Fortælling At turde. Fremstilling, formidling, kropssprog, 
tonation. At dele den personlige fortælling. 

marts/april20 Krop og træning Kendskab til kroppens funktioner, hvad kan træning, 
muskelgrupper, selvtræning, anatomi, styrketræning 

april/maj20 Orientering-svømning 
 

 

Håndværk 
 

Fagplan for Håndværk 

På Køng Idrætsfriskole er håndværk et fag som eleverne har fra 4.kl. til 9.kl. 

Faget inddrages også tværfagligt og kan optræde i emne/temauger for skolen fra bh.kl. til 9.kl. 

Håndværk dækker over fagene musik, madlavning, billedkunst, håndarbejde og sløjd. 

Håndværk er et fag, som tager udgangspunkt i et valgt materiale og derud af skabes der 
ting/brugsting, som eleverne kan tage med sig hjem og bruge. Målet er i første omgang at få 
afprøvet forskellige teknikker og derefter forsøge at lave sine egne små ”kunstværker”. Målet er 
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også at få eleverne til at opleve den særlige tilfredsstillelse der er, ved at kunne skabe noget med 
sine hænder. 

Der stræbes efter at lave et inspirerende miljø, som kan stimulere eleverne til at skabe og udtrykke 
sig efter deres fantasi, følelser og forstand. 

 

Musik 
 

Fagplan for musik 

Fagplanen for faget musik er som de andre fagplaner på Køng Idrætsfriskole udarbejdet i forhold til flere aspekter, som 
skolen har valgt at forholde sig til. Primært følger fagplanen de mål og hensigter, som ligger i undervisnings-ministeriets 
Fælles Mål for faget musik. De grundlæggende kundskaber og færdigheder, som Fælles Mål sigter imod indenfor 
musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse, er således en væsentlig del af grundlaget for undervisningen i 
musik på Køng Idrætsfriskole.  

Musikundervisningen på Køng Idrætsfriskole 

Børnene på Køng Idrætsfriskole har obligatorisk musikundervisning i BH.-3. klasse. I 4.-6. klasse indgår faget som en 
lille del af vores håndværksfag.  

I en musiktime på Køng Idrætsfriskole tilstræbes det, at have en overordnet struktur, som ser således ud:   

• Indledning (en kendt velkomstsang) 

• Bevægelse (en kendt sangleg/dans) 

• Ny bevægelse (en ny sangleg/dans) 

• En ny sang/remse til repertoiret 

• Gamle sange/remser fra repertoiret 

• Instrumentale aktiviteter (puls-, rytme- og sanglege med percussion instrumenter, i perioder: sammenspil på 

bandinstrumenter) 

• Afslutningsritual (kan være: afslapning til musik)   

En musiktime i 1.-3. klasse indledes typisk med 2-3 velkendte sange som børnene vælger på skift. Dernæst : 

Aktivitet baseret på enten rytmik eller instrument lære (blokfløjte, ukulele, klaver/keybord) 
Sammenspil 
Bevægelse ofte i form af danse 

Musik i det daglige på Køng Idrætsfriskole 

Sang og musik er en fast bestanddel af det daglige liv på Køng Idrætsfriskole. Hver dag er der morgensamling, hvor et af 
de bærende elementer er fællessangen. Vi synger primært. fra ”Dansk Skolesangbog” men derudover har vi enkelte uger i 
skoleåret hvor musikken er emnet i morgensamlingens fortælling.   

I juleperioden har vi kor for 3.-6. klasse, hvor vi øver det årlige Lucia-optog. Herudover indøver vi et lille jule-repertoire 
til den fælles juleafslutning for skolen, som vi holder i Køng Kirke. I forårsperioden er der ligeledes kor i nogle uger op til 
sommerferien. Her opøver vi nogle sange, som skal synges til skolens sommerafslutning.  
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Det er ikke kun børnene, der oplever, at musikken er en vigtig del af skolen. Når der afholdes 

arrangementer på skolen, er der også altid fællessang på programmet. Dvs. at både børn, forældre 

og gæster på friskolen oplever, at musikken er en af de ting, vi samles om. 

 

 


