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Lærer: Marianne Storbjerg Andersen 

Forord til faget i klassen 

Elevernes første møde med et nyt sprog skal være sjovt, skabe nysgerrighed og ikke mindst skabe lysten 

til at lære sproget. Undervisningen tilrettelægges så børnene ”snuser” til sproget og eksperimenterer 

med selv at tale det. Der opbygges et lille fundament/en begyndende fornemmelse for, og forståelse af 
det engelske sprog, som den fremtidige undervisning i faget kan bygge videre på.  

Der tages udgangspunkt i den legende sprogundervisning med: lege, sange, små filmklip, små opgaver 

og fysisk aktivitet.  

Hver undervisningslektion opbygges efter en fast skabelon da eleverne i 0.kl har brug for en vis 

forudsigelighed og i høj grad kendte rutiner. 

________________________________________________________________________________________________________ 

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	

32	

(Fordybelsesdage:	
26-27/8	
23-24/9)	

	
	

	

	
Præsentation af 
faget og selve 
opbygningen af 
undervisningen.  

	

	
Eleverne bliver 
fortrolige med 
opbygningen af 
undervisningen i 
faget	
	

Kommunikation, 
leg og opgaver	

Mappe og kopiark  

					

33-37	 Colours	 Eleverne lærer 
farvernes engelske 
navne at kende og 

Lege, sange og små 
filmklip 

Engelsk.gyldendal.dk 

Opgaveskyen 
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genkender dem 

	

Cooperative learning 

38	-	40	 Body Lærer enkelte 
kropsdele på 
engelsk 

Lege, sange og små 
filmklip 

Engelsk.gyldendal.dk 

Opgaveskyen 

Cooperative learning 

41	 FEATUREUGE	Korpset	

42	 Efterårsferie	

43	– 44	

(Fordybelsesdage:	
11-12/11-21	

Pete	the	
cat	

Lære	engelske	ord	
gennem	bogen		

	 	

45	 PROJEKTUGE	

46-51	
(Fordybelsesdage:	

2-3/12-21)	

Jul	 Øver	engelske	
juleord	og	sange	
	

Sange	og	små	film	
klip	

	

51-52	 Juleferie	

1	– 3 
(Fordybelsesdage:		

27-28/1-22	
24-25/2-22)	

	

Numbers	 1-10	
	

Lege,	sange	og	
små	filmklip	

Engelsk.gyldendal.dk	

4	+	5	 Dage	og	
årstider	

Eleverne	lærer	
dage	og	årstider	

Sange,	lege	og	små	
filmklip	

Bobbelminds	

Opgaveskyen	

6	 Featureuge		”Den fantastiske fortælling”	

7	 Vinterferie	

8	– 10 
(Fordybelsesdage:	

24-25/2-22	
24-25/3-22)	

	

	

Tøj/beklædning	 Eleven	lærer	
enkelte	navne	på	
beklædningsdele	
at	kende	på	
engelsk 

	

Små	filmklip	og	
forskellige	
opgaver	

	

Opgaveskyen	
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11	+	12	 Frugt	 Eleverne	lærer	
engelske	navne	på	
frugt	

Forskellige	
opgaver	

Opgaveskyen	

15	 PÅSKEFERIE	

16-19	

(Fordybelsesdage:	
28-29/4-22)	

	

	

Dyr	

	

 
Eleverne lærer 
navne på enkelte 
dyr/kæledyr 
	

Lege	og	forskellige	
opgaver	

Opgaveskyen	

20-21	 Featureuge	MINIBY	

22-25	

(Fordybelsesdage:	
16-17/6-22)	

	

	

Vi	samler	op	på	
det	vi	har	lært	i	
dette	skoleår	

Se	
undervisningsplan	
for	året	

Se	
undervisningsplan	
for	året	

	

	

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

	

	

	

	

	


