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Lærer: CK 

Forord til faget i klassen 
Jeg er klar over, at børnene måske er blevet undervist i noget af det jeg har sat på programmet, 

men tænker, at hvis jeg fornemmer, at de er sikre i det, så skruer jeg op for sværhedsgraden (ok, i 

kan tælle til 20… 100…. Men hvad så med 1456?) (ok, i kan sige blue og shoes…. Hvad så med ”I 

have blue shoes on”) 

Engelsk for de små elever, handler om at turde være med, og have det sjovt imens. Man kan, hvis 

man ikke passer på, komme til at skabe en ”tavs” elev, der måske nok lytter, men er bange for at 

vove sig ud i det ukendte. Jeg bruger mig selv i undervisningen, og ”dummer” mig tit, så der skabes 

en platform, hvor det er ok at slå en skæv. Jeg laver små ”skuespil”, hvor de ord vi øver, bliver 

brugt. Jeg arbejder med de mest brugte ord og begreber, såsom farver, ugedage, tal og tillægsord 

(stor, lille, gammel ung osv). Jeg arbejder primært med den verbale indlæring, da skriftformen 

endnu ikke er helt sikker hos de fleste af eleverne i 1. klasse. Samtidig bruger jeg også videoklip og 

sange fra internettet, til at understøtte de emner vi arbejder med (Muzzy m.m). Specielt ved de 

mindre elever, er det vigtigt med forudsigelighed, så i mine engelsktimer vil der være genkendelige 

forløb og rutiner. 

De angivne uger i planen er, som altid, anført med en vis margin for øje. Det kan hænde, at jeg 

vurderer, at der lige skal arbejdes en ekstra uge med et givent tema, for måske i et andet, at slutte 

før end beregnet. 

________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

36-37 

 

 

Goodmorning 

and goodnight 

At eleven får 

et kendskab 

til nogle af de 

mest brugte 

hilseformer 

Jeg laver ”teater” og 
inddrager børnene i legen. 
Videoklip. 

Tavlen 
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38-40 Tallene, fortsat Vi arbejder 
videre med 
tallene, som vi 
berørte sidste 
skoleår. 
Denne gang 
når vi måske 
100. 

Jeg laver ”teater” og 
inddrager børnene i legen. 
Videoklip. 

Tavlen 
Bingo 

41 FEATUREUGE Boldspil 

42 Efterårsferie 

43-45 Min famile 
 
 

Eleven lærer 
”brother, 
sister, uncle” 
m.fl. at kende 

Samtale og lege Tavlen 
kopiark 

46 PROJEKTUGE 

47 

 

 

 

 

 

 

 

Vi evaluerer 

lige lidt 

 

 Vi skal lige se 
om det vi har 
haft om nu 
også sætter 
sig. 

Vi spiller spil, hvor de lærte 
ord kommer op. 
 
 
 

Kahoot, bingo, Ipad 

 

 

 

 

 

48-50 Så er det 

juletid….med 

juleord. 

Vi fortsætter 
med at snakke 
juleord, som 
sidste skoleår. 
Nu med nye 
ord også 
 

Vi tegner og taler om julen 
og hvad det engelske ord er 
for de forskellige ting. Vi 
laver en jule plakat. 

Papir og farveblyanter. 

Plakat 

51-52 Juleferie 

1-3 

 

Alfabetet og 
Muzzy 

Eleven bliver 
bekendt 
med 
alfabetet på 
engelsk 

Alfabetsange og ordlege Muzzy og andre videoklip. 

4-5     My Body Eleverne 

bygger videre  

på deres 

ordforråd om 

Eleverne møder nogle 

dukker/karakterer  i 

starten. Vi bruger blandt 

andet små teaterstykker, 

Dukker, i-pads, internet, cd 

afspiller, kopiark etc. 
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kroppen på 

engelsk 

 

sang og leg i 

undervisningen. 

 

6 FEATUREUGE Udsmykning af skolen 

7 Vinterferie 

 

8-10 

 

 

Ugens dage Eleven lærer 
ugens dage 

Jeg laver ”teater” og 

inddrager børnene i legen. 

Understøttende videoklip 

Tavlen, kopiark 

11-13 Udsagnsord 
 
 

 

Vi arbejder 
med nogle af 
de mest 
brugte 
udsagnsord 
(sweet, cold, 
fat, strong) 

Vi spiller spil og ser små 

videoklip. Vi leger små 

scenarier hvor vi bruger 

ordene. 

Tavlen, vendespil 

14 PÅSKEFERIE 

15-18 

 

 

Beklædningsge

nstande 

Eleven bliver 
bekendt med 
flere af de 
mest brugte 
beklædningsg
enstande på 
engelsk 
 
 

 

Vi bruger os selv og det tøj 
vi har på, og jeg tegner på 
tavlen. 
Vi ser også små filmklip 
 

Tavlen tøj 

19 -20 FEATUREUGE Verdensmål 

21-25 

 

 

Afslutnings-

uger 

Vi ser eller 
genser nogle 
af de emner 
og ord vi har 
berørt i løbet 
af skoleåret. 
 
 

Jeg leger med ordene og 
sætter dem i kontekst, 
sammen med små skuespil. 
Vi ser små film om 
emnerne. 

 Tavlen 
Spil 
 

 

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