2021-2022

DANSK INDSKOLING

Lærer: Line Gejl Lund (LL) og Henriette Hayton (HH)
Forord til faget i klassen
Formålet med faget dansk er, at eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres
lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
På baggrund af dette vil der i den daglige undervisning veksles mellem det mundtlige og det
skriftlige i form af klassesamtaler og forskellige skriftlige opgaver.
I løbet af året arbejdes der med forskellige arbejdsmetoder herunder: ugeskemarevolutionen,
værkstedsarbejde, Cooperative learning, bevægelseslege osv.
Undervisningen suppleres løbende med materiale fra CFU-biblioteket for at variere metoder og
indhold.
Vi vil benytte iPad og PC’er i undervisningen.
1., 2. og 3.klasse har ugentligt 8 samlæste lektioner. Formålet med det er at styrke det sociale og
faglige samspil klasserne imellem, så alle elever udfordres indenfor zonen for nærmeste udvikling.
De resterende dansklektioner foregår i den enkelte klasse.
Evaluering vil foregå løbende bl.a. ved hjælp af LUS, SUS og ST2 staveprøve.

________________________________________________________________________________________________________
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
33-35

Indhold/emne

Foldebøger/tshirts om
(Fordybelsesdage:
sommerferien i
26-27/8
uge 33.
23-24/9)

Mål

Metode

Materialer

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

Værkstedsarbejde

Min første
danskbog

Individuelt og
gruppearbejde,
Min anden
samt
danskbog
klassegennemgang
Kaptajnen og
bolsjeprinsessen
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HH: Kaptajnen
og
bolsjeprinsessen.

Staveraketten og
andre supplerende
materialer.

LL: Vi arbejder
med opgaver fra
“Min første
danskbog” og
“Min anden
danskbog”.
Derudover vil
“Bogstavbogen”
fra “Min første
læsning” også
blive anvendt.

Ipad + computer

Hver lektion
starter med 15
min. læsning.
SUS: uger 3738-39
36-40

HH:
Boganmeldelser,
forfatterskab
(Martin Strid)

HH:
Eleven kan
kommunikere med
opmærksomhed på
sprog og relationer i
nære
hverdagssituationer.

Værkstedsarbejde.

Gyldendalsfagportal

Der veksles mellem
gruppearbejde og
individuelt arbejde.

Materialer fra
onlineportaler.

Værkstedsarbejde

Materialer fra CFU

Individuelt og
gruppearbejde,

Den første læsning
1 og 2

Eleven har viden om
tema, genre, forløb og
personskildring.
LL:
Vi arbejder med
SUS – materialer
og
bogstavbogen.

LL: Eleverne får
kendskab til
begynderstavning.

41

FEATUREUGE Korpset

42

Efterårsferie

43 – 44

HH:
“Nu går jeg sagde
tiden” - fælles
emne for alle.

HH:
Eleven kan forholde
sig til velkendte
temaer gennem
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(Fordybelsesdage:
11-12/11-21)

samtale om litteratur
og andre æstetiske
tekster.
Eleven kan
kommunikere med
opmærksomhed på
sprog og relationer i
nære
hverdagssituationer.
LL:
Den første
læsning 1 og 2
Hver lektion
starter med 15
min. læsning.

LL:
Eleverne får kendskab
og kan arbejde med
sætningskonstruktion,
alfabetet, forlyde og
rim.
Eleverne får kendskab
til læsning og
læseforståelse

45

PROJEKTUGE

46-48

HH: “Nu går jeg
sagde tiden” fælles emne for
alle.

HH:
Eleven kan forholde
sig til velkendte
temaer gennem
samtale om litteratur
og andre æstetiske
tekster.
Eleven kan
kommunikere med
opmærksomhed på
sprog og relationer i
nære
hverdagssituationer.

LL: + Den første
læsning 1 og 2

LL: Eleverne får
kendskab til læsning
og læseforståelse.
Eleverne kan lave en
lille tekst og ord ud af
forskellige forlyde.

Hver lektion
starter med 15
min. læsning.
49-51
HH: Vi arbejder
(Fordybelsesdage: med nabosprog
2-3/12-21)
+ julerier.

samt
klassegennemgang

HH: Jeg kan forklare,
hvorfor dansk, norsk
og svensk minder om
hinanden.
Jeg kan læse en norsk
bog.

Værkstedsarbejde

Materialer fra CFU

Den første læsning
Individuelt og
1 og 2
gruppearbejde,
samt
klassegennemgang

Værkstedsarbejde
Individuelt og
gruppearbejde,

Den første læsning
1 og 2
HH:
Alineasfagportal
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Jeg kan sammenligne
dansk og norsk.
LL: Den første
læsning 1 og 2

Hver lektion
starter med 15
min. læsning.
52-53

LL: Eleverne får
kendskab til læsning
og læseforståelse.
Eleverne kan
producere end
beskrivende tekst ud
fra billeder.

Juleferie

1–5
HH – LL:
(Fordybelsesdage:
Ole Lund
Kirkegård som
27-28/1-22
fælles emne for
24-25/2-22)
alle.

HH – LL: Eleven kan
deltage i samtale om
teksters kvalitet /
Eleven har viden om
kvalitetskriterier.

6

Featureuge ”Den fantastiske fortælling”

7

Vinterferie

8 – 11
HH: Gys og gru i
(Fordybelsesdage: børnehøjde (Det
grumme)
24-35/3-22
LL: Vi arbejder
med ord og
sætninger.

SUS: Uger 9-1011

Uge 10:

12-14

samt
klassegennemgang

Eleven kan forbinde
tekstens emne med
egen viden, erfaring
og ideer / Eleven har
viden om samspil
mellem tekst og læser.

Værkstedsarbejde
Individuelt og
gruppearbejde,
samt
klassegennemgang

Værkstedsarbejde

Gyldendalsfagportal
+ Alineas fagportal

Staveraketten og
andre supplerende
materialer

Individuelt og
gruppearbejde,
samt
Skrivehæfte
klassegennemgang
HH: Alineas
fagportal

Eleverne har
kendskab til udvalgte
staveregler.

Med skolen i
biografen: Yakari
HH:
Emne om
virkemidler i
sproget.
Forskellige

Eleverne kan læse og
forstå tekster med
udgangspunkt i deres
eget liv og erfaringer.

Værkstedsarbejde

Kopiark

Individuelt og
gruppearbejde,

LL:
Den første læsning
1 og 2
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15
16-17

tekster fx
“Drengen, der
kun ville sige F”,
Halfdan
Rasmussens rim,
Hekseopskrift,
Tudefjæs

Eleverne kan lave små
tekster.

LL:
Den første
læsning 1 og 2

Eleverne har
kendskab til blødt d

HH: Faglig
læsning

120 ordstæppe
Hver lektion
starter med 15
min. læsning.

22-25
(Fordybelsesdage:
16-17/6-22)

Eleverne har
kendskab til postkort
som genre.

PÅSKEFERIE

(Fordybelsesdage:
LL: Den første
28-29/4-22)
læsning 1 og 2

20-21

samt
klassegennemgang

Eleverne kan læse og
forstå tekster med
udgangspunkt i deres
eget liv og erfaringer.
Eleverne kan danne
sammensatte ord.

Værkstedsarbejde

HH: Gyldendals
fagbøger + Alineas
fagportal

Individuelt og
gruppearbejde,
samt
LL: Den første
klassegennemgang læsning 1 og 2

Eleverne kan læse og
bestille fra et
menukort.

Eleverne har
kendskab til en
instruktionstekst.
Featureuge MINIBY
HH: “Skoene
fortæller”

HH:
Jeg kan beskrive ved
hjælp af tillægsord.
Jeg kan digte en god
og spændende
fortælling.

LL: Den første
læsning 1 og 2

LL: Eleverne kan læse
og forstå tekster med
udgangspunkt i deres
eget liv og erfaringer
og arbejde med
tilhørende opgaver.

Hver lektion
starter med 15
min. læsning.

Eleverne har
kendskab til
synonymer og
antonymer.

Værkstedsarbejde

Den første læsning
1 og 2

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

