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Uge
Forløb

Kompetenceområde
og mål Materialer Uddybende beskrivelse

33 Opstart

34 Opstart

35 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

36 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

37 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

38 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

39 Emne uge

40 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

41 Prøve projekt

42 EFTERÅRSFERIE

43 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

44 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal



lave stencils til
stoftryk.

45 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

46 Stencil

Design og arbejd med
bløde materialer

Pap og Stof Eleverne skal lave
deres egne stencils og
male deres udtryk på

en plade - eleverne skal
lave stencils til

stoftryk.

47 Fagdage

48 Lamper

Eleverne lærer at arbejde i
hårde og bløde materialer -

de designer deres egne
lamper

Hårde og bløde
materialer.

Plastik - metal - Træ -
stof - pap - papir -glas

Elevger skal i dette
forløb arbejde med

lamper -de skal
designe deres egne
lamper i selvvalgt

materiale.

49 Lamper

Eleverne lærer at arbejde i
hårde og bløde materialer -

de designer deres egne
lamper

Hårde og bløde
materialer.

Plastik - metal - Træ -
stof - pap - papir -glas

Elevger skal i dette
forløb arbejde med

lamper -de skal
designe deres egne
lamper i selvvalgt

materiale.

50 Lamper

Eleverne lærer at arbejde i
hårde og bløde materialer -

de designer deres egne
lamper

Hårde og bløde
materialer.

Plastik - metal - Træ -
stof - pap - papir -glas

Elevger skal i dette
forløb arbejde med

lamper -de skal
designe deres egne
lamper i selvvalgt

materiale.

51 Lamper

Eleverne lærer at arbejde i
hårde og bløde materialer -

de designer deres egne
lamper

Hårde og bløde
materialer.

Plastik - metal - Træ -
stof - pap - papir -glas

Elevger skal i dette
forløb arbejde med

lamper -de skal
designe deres egne
lamper i selvvalgt

materiale.

52
53 JULEFERIE

1 Lav din egen kniv
Eleverne skal i forløbet

lave deres egen kniv og sy
en skede i læder.

Tørt træ og læder Eleverne skal lave
deres egen snitte kniv i
tørt træ og de skal sy

en skede til den.

2 Lav din egen kniv
Eleverne skal i forløbet

lave deres egen kniv og sy
en skede i læder.

Tørt træ og læder Eleverne skal lave
deres egen snitte kniv i
tørt træ og de skal sy

en skede til den.

3 Lav din egen kniv
Eleverne skal i forløbet

lave deres egen kniv og sy
en skede i læder.

Tørt træ og læder Eleverne skal lave
deres egen snitte kniv i
tørt træ og de skal sy

en skede til den.

4 Lav din egen kniv
Eleverne skal i forløbet

lave deres egen kniv og sy
en skede i læder.

Tørt træ og læder Eleverne skal lave
deres egen snitte kniv i



tørt træ og de skal sy
en skede til den.

5 Teateruge 6.-9. Læseuge for resten

6 Teateruge 6.-9. Læseuge for resten (fri fredag)

7 VINTERFERIE

8 Lav din egen kniv
Eleverne skal i forløbet

lave deres egen kniv og sy
en skede i læder.

Tørt træ og læder Eleverne skal lave
deres egen snitte kniv i
tørt træ og de skal sy

en skede til den.

9 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.

10 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.

11 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.

12 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.

13 PÅSKEFERIE

14 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.

15 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.

16 Snitte

Elverne skal snitte og økse
deres egen palet og ske

Frisk træ Eleverne skal lære at
bruge en lille økse som
et snitte reskab - og de
skal bruge deres egne

knive til at snitte en
ske.



17 Selvvalgt
designproces

Eleverne uaarbejder et
selvvalgt projekt

Hårde og Bløde Eleverne vælger selv et
projekt de vil arbejde
med. Der skal laves
arbejds tegninger,

moodboards og proces
logbog.

18 Selvvalgt
designproces

Eleverne uaarbejder et
selvvalgt projekt

Hårde og Bløde Eleverne vælger selv et
projekt de vil arbejde
med. Der skal laves
arbejds tegninger,

moodboards og proces
logbog.

19 Selvvalgt
designproces

Eleverne uaarbejder et
selvvalgt projekt

Hårde og Bløde Eleverne vælger selv et
projekt de vil arbejde
med. Der skal laves
arbejds tegninger,

moodboards og proces
logbog.

20 Selvvalgt
designproces

Eleverne uaarbejder et
selvvalgt projekt

Hårde og Bløde Eleverne vælger selv et
projekt de vil arbejde
med. Der skal laves
arbejds tegninger,

moodboards og proces
logbog.

21 Selvvalgt
designproces

Eleverne uaarbejder et
selvvalgt projekt

Hårde og Bløde Eleverne vælger selv et
projekt de vil arbejde
med. Der skal laves
arbejds tegninger,

moodboards og proces
logbog.

22 Færdiggør
Projekter

23 Færdiggør
Projekter

24 Færdiggør
Projekter

25 Afslut året

26 SOMMERFERIE

27 SOMMERFERIE


