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Lærer: HH     

Forord til faget i klassen 

Året vil blive præget af div. innovative processer, hvor eleverne selv skal i spil og selv 
tage fra. Vi skal igennem året eksperimentere med div. matrialer. 
 
Derudover skal vi være med i 2 landsdækkende projekter: Go creative og Go cook. 
 
Jeg har derudover også booket div. elektroniske dimser, så vi også i år stifter 
bekendtskab med kodning. 

________________________________________________________________________________________________________ 

De	frie	grundskoler	skal	stå	mål	med,	hvad	der	almindeligvis	kræves	i	folkeskolen,	jf.	Lov	om	friskoler	og	private	grundskoler,	
lovbekendtgørelse	nr.	786	af	15/06-2015.		

Undervisningsplaner	herunder	slutmål	og	trinmål	for	fag	på	Den	Nye	Friskole	tager	udgangspunkt	i	Fælles	Mål	under	
Undervisningsministeriet.	Der	henvises	i	øvrigt	til	nedenstående	link	(find	fag	samt	klasse):	

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk	

I	alle	fag	inddrages	skolens	værdigrundlag	med	dens	temaer	samt	målsætningen	om	”Why”-tilgangen	i	alle	meningsfulde	
sammenhænge.	
	

	

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 

33-
36	

GO	CREATIVE	–	Din	
drøm	 Et	kortere	forløb,	Drøm	og	

tegn,	hvor	børnene	i	kreativ	

form	udtrykker	og	deler	

deres	drømme.	Dette	forløb	

munder	ud	i,	at	billeder	af	

udtrykkene	bliver	vist	i	Go	

Creatives	webgalleri	samt	

indgår	i	et	storstilet	event	i	

en	større	by	i	Danmark	den	

20.	november	på	FN	

Børnekonventionens	

fødselsdag.	Du	kan	finde	

Vi	lytter	til	
forskellige	
kendte	
meneskers	
historier	og	
forsøger	at	finde	
vores	egen	
drøm	og	
visualisere	den.	

Papir,	blyant,	
farver	mm.	
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billeder	under	Galleri.	

Et	længere	forløb,	Gør	drøm	

til	handling,	som	består	af	

moduler	indenfor	kreativitet,	

innovation	og	

entreprenørskab.	Her	er	

fokus	på	at	handle	på	sine	

drømme.	Læreren	udvælger	

en	handleopgave,	som	

klassen	løser	i	fællesskab.	

Læreren	styrer	processen,	

hvor	der	undersøges,	findes	

på,	drømmes,	udvælges,	

planlægges,	udføres	og	

evalueres.	Efter	udførte	

handleopgaver	vil	børn	og	

unge	derfor	have	opfyldt	

læringsmål	både	inden	for	

kreativitet,	innovation	og	

entreprenørskab	og	Fælles	

Mål.	

	

37	 Featureuge	TEAMBUILDING	

38	-
41	

	

GO	CREATIVE	
Et	kortere	forløb,	Drøm	og	

tegn,	hvor	børnene	i	kreativ	

form	udtrykker	og	deler	

deres	drømme.	Dette	forløb	

munder	ud	i,	at	billeder	af	

udtrykkene	bliver	vist	i	Go	

Creatives	webgalleri	samt	

indgår	i	et	storstilet	event	i	

en	større	by	i	Danmark	den	

 

Vi	lytter	til	
forskellige	
kendte	
meneskers	
historier	og	
forsøger	at	finde	
vores	egen	
drøm	og	
visualisere	den. 

	

	

Papir,	blyant,	
farver	mm.	
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20.	november	på	FN	

Børnekonventionens	

fødselsdag.	Du	kan	finde	

billeder	under	Galleri.	

Et	længere	forløb,	Gør	drøm	

til	handling,	som	består	af	

moduler	indenfor	kreativitet,	

innovation	og	

entreprenørskab.	Her	er	

fokus	på	at	handle	på	sine	

drømme.	Læreren	udvælger	

en	handleopgave,	som	

klassen	løser	i	fællesskab.	

Læreren	styrer	processen,	

hvor	der	undersøges,	findes	

på,	drømmes,	udvælges,	

planlægges,	udføres	og	

evalueres.	Efter	udførte	

handleopgaver	vil	børn	og	

unge	derfor	have	opfyldt	

læringsmål	både	inden	for	

kreativitet,	innovation	og	

entreprenørskab	og	Fælles	

Mål.	

	

42	 Efterårsferie	

43	–	
45	

	

Madkundskab	–	Go	
Cook	-		

Mange	børn	kender	græskar	
som	pynt	til	halloween,	men	
vi	har	tidligere	spist	mange	
græskar	i	Danmark,	og	det	
vælter	igen	frem	med	
forskellige	sorter	i	
butikkerne.	Derfor	har	vi	
valgt	græskar,	som	årets	
tema	til	GoCook	

Vi	skal	lave	mad	
udfra	Go-cooks	
Smagekassen.	

Opskrifter	
med	
græskar.	
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Smagekassen.	
	

47-
48	

Featureuge	TEATER	

49	–	
51	

	

Madkundskab	–	Go	
Cook	

	Mange	børn	kender	græskar	
som	pynt	til	halloween,	men	
vi	har	tidligere	spist	mange	
græskar	i	Danmark,	og	det	
vælter	igen	frem	med	
forskellige	sorter	i	
butikkerne.	Derfor	har	vi	
valgt	græskar,	som	årets	
tema	til	GoCook	
Smagekassen.	

	

Vi	skal	lave	mad	
udfra	Go-cooks	
Smagekassen.	

Opskrifter	
med	
græskar.	

52	 Juleferie	

1	–	5	

	

Danske	kunstnere		
(herunder	Otto	
Frello/Kaj	Boyesen)		

Eleven	skal	få	kenskab	til	
danske	kunstnere.	

Vi	skal	
undersøge	
forskellige	
kunstneres	
kunst	og	liv.	

	

6	 Featureuge		LEGO	HOUSE	

7	 Vinterferie	

8	–	
15	

	

Lego,	Lego	WeDo,	
Cubelets	Robot	blocks,		

	Eleven	skal	udvikle	
innovative	evner,	mens	vi	
leger	med	div.	Elektroniske	
dimser.	

Vi	skal	lege	og	
eksperimentere.	

	

Lego,	Lego	
WeDo,	
Cubelets	
Robot	blocks,	

16	 PÅSKEFERIE	

17-
18	

Foto	(bl.a.	skygger	
udendørs)	

Eleven	skal	få	kendskab	til	
skygger	i	naturen.	

Vi	skal	ud	i	
naturen	og	lege	
med	foto.	

iPads	

19	 Featureuge	EUROVISION	

20-
26	

	

Valg	frit	projekt.	 Eleven	skal	selv	
sammensætte	et	projekt	og	
føre	det	ud	i	livet.	

Eksperimentere.	 ?	
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Med	forbehold	for	ændringer	i	løbet	af	skoleåret	(fx	grundet	spændende	tilbud	i	faget/til	klassen,	aktualitet/nyheder	og	lign.)	

	

	

	

	


