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Uge
Forløb

Kompetenceområde
og mål Materialer Uddybende beskrivelse

31 Opstart ugen

32 Who are you?
And who am I ??

At eleverne kan
præsentere sig sikkert på

Engelsk

Internet og telefon
klip det sammen til en

lille film.

Eleverne skal filme og
præsentere sig selv på

engelsk.
Snak feks om:

Hobby - Musik - Elsker
“når ingen kigger”

33

Who are you?
And who am I ??’

Præsentation i
klassen

At eleverne kan
præsentere sig sikkert på

Engelsk

Internet og telefon
klip det sammen til en

lille film.

Eleverne skal filme og
præsentere sig selv på

engelsk.
Snak feks om:

Hobby - Musik - Elsker
“når ingen kigger”

34

Nordplus
forberedelse
Pæsentations fil af
skolen på Engelsk

At elverne kan præsentere
den skole de går på

Skolen og telefonen Eleverne skal filme og
præsentere Kassebølle

Friskole.
Hvordan ser hverdagen

ud på Kassebøll? -
morgensang, timerne,
pauserne, vennerne,

lærerne.

35 Nordplus besøg Kassebølle

36 Læseprøver
Engelsk

At øve læsning på
fremmedsprog.

Eleverne bliver trænet i
læsestrategier.

Håber at finde nogle
læseprøver på

computeren…. So far no
luck :(

Eleverne arbejder med
læseprøven, så de kan

se hvor de evt skal
rette særlig fokus, plus
at vi øver os i at gå til

prøve.

37 Emneuge Grøn Skole

38 Gør klar til
Estlands turen.

Eleverne blive bevidste om
den kultur og det land vi

skal ned og besøge.

Internet Vi skal arbejde med
Estland.

Hvem er, hvor ligger og
hvad kan vi forvente af

Estland.

39 Nordplus Estland

40 Læseprøve/
Læsning

At øve læsning på
fremmedsprog.

Eleverne bliver trænet i
læsestrategier.

“Growth på Clio”

Læseprøver
Selvvalgt

bog/short-story/Roman/
eventyr

Growth clio

Eleverne arbejder med
læsning og dygtiggører
sig i hurtig læsning og
får et større ordforråd.

41 Læseprøve/
Læsning

At øve læsning på
fremmedsprog.

Læseprøver Eleverne arbejder med
læsning og dygtiggører
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Eleverne bliver trænet i
læsestrategier.

Selvvalgt
bog/short-story/Roman/

eventyr

sig i hurtig læsning og
får et større ordforråd.

42 Efterårsferie

43 The Travel Agency

Skrivning - Præsentation -
interkulturel kontakt.

Eleverne skal gennem
egne erfaringer eller
undersøgelse, kunne

beskrive kulturelle
forskelle.

Eleverne arbejder med
forløbet på clio, det
sætter fokus på
skriftlighed og
præsentation og kultur
forståelse.

44 The Travel Agency

Skrivning - Præsentation -
interkulturel kontakt.

Eleverne skal gennem
egne erfaringer eller
undersøgelse, kunne

beskrive kulturelle
forskelle.

Eleverne arbejder med
forløbet på clio, det
sætter fokus på
skriftlighed og
præsentation og kultur
forståelse.

45 The Travel Agency

Skrivning - Præsentation -
interkulturel kontakt.

Eleverne skal gennem
egne erfaringer eller
undersøgelse, kunne

beskrive kulturelle
forskelle.

Eleverne arbejder med
forløbet på clio, det
sætter fokus på
skriftlighed og
præsentation og kultur
forståelse.

46 Juleteater indskoling
Almindeligt skema for mellemtrin og udskoling

47 Grammatik -
Punctuation

Sprogligt fokus
og præsentation

Clio forløb Eleverne arbejder med
tegnsætning og

grammatik

48 Grammatik -
Punctuation

Sprogligt fokus
og præsentation

Clio forløb Eleverne arbejder med
tegnsætning og

grammatik

49 Drama - Reading
Dark Fairy Tales

Kreativ læsning.
Eleverne skal læse,

genfortælle eller selv finde
på uhyggelige historier.

Internettet
Bitten
Clio

Eleverne arbejder med
læsning, skrivning og

kreative udtryksformer.

50 Drama - Reading
Dark Fairy Tales

Kreativ læsning.
Eleverne skal læse,

genfortælle eller selv finde
på uhyggelige historier.

Internettet
Bitten
Clio

Eleverne arbejder med
læsning, skrivning og

kreative udtryksformer.

51 Præsentation af
egne historier

Eleverne øves i at fremføre
en selvalgt historie

Klasseværelset eller
noget helt tredje

Eleverne skal,
sammen eller hver for

sig, præsentere og
måske optræde i

bedtse teaterstil, en
“uhyggelig” historie på

engelsk.

52-1 Juleferie

2 Spies in the East
Læse - lytte - samtale Clio Eleverne skal gennem

et interaktivt spil på
nettet lege spion i
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Berlin under II
verdenskrig

3 Spies in the East

Læse - lytte - samtale Clio Eleverne skal gennem
et interaktivt spil på
nettet lege spion i

Berlin under II
verdenskrig

4 Spies in the East

Læse - lytte - samtale Clio Eleverne skal gennem
et interaktivt spil på
nettet lege spion i

Berlin under II
verdenskrig

5-6 Teaterugen udskoling
Læseuge indskoling

7 Vinterferie

8

Amercian culture
teenage

pregnancy

Læsning - kulturforståelse

Eleverne skal gennem
egne erfaringer eller
undersøgelse, kunne

beskrive kulturelle
forskelle.

Alinea
Internettet

Clio

Eleverne tages med på
en “rejse” til USA. Her
ser de New York City

som indbygger og som
turist.

De bliver præsenteret
for dilemmaer såsom
“teenage pregnancy”

og “Abort Laws”

9
Amercian culture

teenage
pregnancy

Læsning - kulturforståelse

Eleverne skal gennem
egne erfaringer eller
undersøgelse, kunne

beskrive kulturelle
forskelle.

Alinea
Internettet

Clio

Eleverne tages med på
en “rejse” til USA. Her
ser de New York City

som indbygger og som
turist.

De bliver præsenteret
for dilemmaer såsom
“teenage pregnancy”

og “Abort Laws”

10
mercian culture

teenage
pregnancy

Læsning - kulturforståelse

Eleverne skal gennem
egne erfaringer eller
undersøgelse, kunne

beskrive kulturelle
forskelle.

Alinea
Internettet

Clio

Eleverne tages med på
en “rejse” til USA. Her
ser de New York City

som indbygger og som
turist.

De bliver præsenteret
for dilemmaer såsom
“teenage pregnancy”

og “Abort Laws”

11 Racisme USA
Historisk perspektiv på

racisme
Niceville filmen Eleverne skal se filmen

Niceville og ud fra den
arbejde med emnet

Racisme

12 Racisme USA
Historisk perspektiv på

racisme
Niceville filmen Eleverne skal se filmen

Niceville og ud fra den
arbejde med emnet

Racisme

13 Racisme

Racisme i nutiden.
Racisme i sport

Apartheid

Clio
Internettet

Historie

Elever arbejder med
racisme som tema

Fordybelsesområdet
vælger de selv.
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14 Påskeferie

15 HipHop culture

Læsning - skrivning -
interkulturel kontakt

“Get down - serie”
Clio

Elleverne skal i dette
forløb undersøge
hvordan hiphop

startede og hvorfor -
hvad var det de unge
afroamerikanere ville
gøre op med gennem

musikken.

16 HipHop culture

Læsning - skrivning -
interkulturel kontakt

“Get down - serie”
Clio

Elleverne skal i dette
forløb undersøge
hvordan hiphop

startede og hvorfor -
hvad var det de unge
afroamerikanere ville
gøre op med gennem

musikken.

17 Projektuge 6-8

18

Fantasy på Alinea

kopier link og læg
op til eleverne.

husk at lave log på
links!!!!

Kreativ læsning -
Genre forståelse

Digtning.

Alinea Elleverne skal i dette
forløb undersøge
genren “Fantasy”
De vil arbejde med

læsning og forståelse.
Eleverne skal selv
forsøge at skrive
indenfor genren.

19 Fantasy på Alinea

Kreativ læsning -
Genre forståelse

Digtning.

Alinea Elleverne skal i dette
forløb undersøge
genren “Fantasy”
De vil arbejde med

læsning og forståelse.
Eleverne skal selv
forsøge at skrive
indenfor genren.

20 Fantasy på Alinea

Kreativ læsning -
Genre forståelse

Digtning.

Alinea Elleverne skal i dette
forløb undersøge
genren “Fantasy”
De vil arbejde med

læsning og forståelse.
Eleverne skal selv
forsøge at skrive
indenfor genren.

21 Lejrskole

22
Opsamling -
Afrunding -

Repeter

23
Opsamling -
Afrunding -

Repeter

24 Festival

25 Afslutning

26 SOMMERFERIE




