Årsplan for
Uge Emne

Læringsmål

på Herborg Friskole
2018-19

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33
34
35
36
40

Øvrige oplysninger
1.-8.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag

Klasseregler.

Repetere bogstavernes
form lyd og navn.

Klassens sociale
sammenspil.

Lære at alle er forskellige, at
være rummelige og hjælpe
hinanden.

Skriftligt dansk –
skrivevejen 1.

Søren og Mette
Træne at skrive små
bogstaver i skrivehus.

Læsning.

Eleven kan skrive små og
store bogstaver

Kunne læse små ord /
tekster.

Træne forlyde med skriftlige
opgaver, computer
(elevdelta. Dk, Kaptajn
Karlsen) vendespil.

Skrive klasseregler.

Læse læselektie med hver enkel
elev to gange om ugen.

Søren og Mette læsebog og
opgaver.

Rette skriftlige opgaver.

Skrivevejen 1
Computer, Kaptajn Karlsen.

Kunst-uge
Fredag: jubilæum
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Forlyd.
Uge 40.
Værkstedsdage og dansk
på tværs.
41

42
43
52

Få kendskab til læsestrategi.

Lydrette bøger af Randi Solvang

Forfatterskabslæsning:
Skrive rim i et hæfte.
Josefine Ottesen.

Lytte til rim og remser.
Fremlægge for klassen.

Uge 48:
Norsk / svensk.

Øve at stave og skrive
med bogstavenes lyde.

Rim og remser.

Repetere bogstavernes
form lyd og navn.

Eleven kan lave rim og
skrive ( børnestavning )

Eleven kan stave lette ord.

Eleven har viden om
bogstav-lydforbindelser

Træne at skrive små
bogstaver i skrivehus.

Eleven kan læse enkle tekster sikkert
og bruge dem i
hverdagssammenhænge.

Håndværksdage man-tirs
Emnedage ons-tors
motionsdag fredag
Ferie
Skills tirsdag!?
Uge 44:
torsdag åben skole.
Uge 48:
Juleklip / øve 9 læsninger.
Uge 50:
Åben ms / Lucia.
Uge 51:
Julemotion onsdag.
Ferie tors-fredag.
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Skriftligt dansk –
skrivevejen.

Søren og Mette
Træne at skrive små
bogstaver i skrivehus.

Høre rim.
Lave egne rim og skrive
dem.
Søren og Mette.
Søren og Mette opgaver.
52
1
17

Faglig læsning
Kanonforfattere.

Læsekursus.
Genrelæsning:
Eventyr.

Eleven kan finde
hovedindhold i udvalgte
fagbøger.

Eleven kan lege med sprog,
billeder og fortælling.
Eleven kan formulere
undrespørgsmål.

Søren og Mette læsebog og
opgaver.
Skrivevejen 1

Udvalgte kanonforfattere.

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale,
lyd og billede i nære og velkendte
situationer

Ferie
1.skoledag torsdag
Uge 3:
Musicalopstart i løbet af
ugen.
Uge 4:
Fredag, musical og
skolefest.
Uge 6:
Uge sex i eget skema.
Uge 8.
Vis mig dit job/ pæd.dag
onsdag.
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Uge 9.
Fastelavn, lørdag.

7
16
17
22

Forfatterskabslæsning.
Lene Kåberbøl.
Søren og Mette.

Høre om forfatter og få
kendskab til dennes
forfatterskab.
Forberede lejrskole.
Hvor, hvornår og hvad skal

Skrivevejen 1.
Lejrskole.

23
24
25

Evaluering lejrskole.
Opsamling.

25
26

Afslutning.

vi ?

Eleven kan forholde sig til velkendte
temaer gennem samtale om litteratur
og andre æstetiske tekster

Ferie
Påskeferie
Mandag 2.påskedag
Tirs; Goddagdag kom. 0.
Uge 18:
Avisuge 6.-7. kl.
Projektuge 8.kl.
Uge 19:
Projekt fremlæggelse 8.kl.
Uge 20:
Terminsprøver 8.kl.
Fredag: bededag.
Uge 21:
2.pinsedag.
Uge 22:
Torsdag og fredagkr.himmelfart.
Lejrskoler
Mandag:2.pinsedag
Onsdag: Fælles
friskoledag

Fredag: SSP-dag
Mandag: klasselærerdag
Tirsdag: Dimission
Onsdag: sidste skoledag.
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Emne
Læsning.

Læsning; Eleven kan læse
enkle tekster sikkert og
bruge dem i
hverdagssituationer.

I løbet af året bliver
læsning trænet, via de
tekster vi arbejder med i
tema.

Eleven kan vælge en tekst
ud fra et mindre udvalg.
Eleven kan forberede
læsning gennem samtale i
klassen. Eleven kan læse
ord i tekster til klassetrins
niveau. Eleven kan
identificere ukendte ord i
tekst og tale. Eleven kan
gengive hovedindholdet
af tekster til klassetrin.

Derudover har eleven
også en selvvalgt bog, på
niveau med eleven, som
læses på fastlagte dage
og daglig hjemme.

At blive bedre til
læseteknikker og
forbedre læseevnen. Blive
bedre til at følge historien
og huske selvlæste
tekster.

I klassen trænes
læsestrategier, hastighed
og repetition af tekster.

Høre hver enkel elev læse
en / to gange ugentligt.
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Eleven kan udarbejde
enkle tekster med titel,
start, midte og slut.

Opgaver fra Skrivevejen.

Eleven kan stave lette
ord. Eleven kan stave til
almindelige ord

Opgavehylden.

Rette skriftligt arbejde.

Stavevejen.

Forbedre stavning Kende
til staveregler og kan lytte
sig frem til stavning.

Grammatik

Eleven har viden om
bogstavers skriveveje.
Eleven har viden om
lydrette og ikke-lydrette
ords stavemåder. Eleven
har viden om bogstavlydforbindelser.

Opgaver fra Stavevejen.

Rette skriftligt arbejde.

Opgaver fra
Opgavehylden.

At kende til nogle
grammatiske regler i
sproget. Få forbedret
viden om punktum,
udråbstegn og
spørgsmålstegn.
Staveord/stavetræning

Eleven kan skrive små og
store bogstaver i

Skrive opgaver fra
”Skrivevejen”

Rette skriftligt arbejde.
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håndskrift og på tastatur.
Eleven kan udarbejde
enkle tekster og skrift.
Eleven kan stave lette
ord. Eleven kan stave til
almindelige ord.
Forbedre stavning Kende
til staveregler og kan lytte
sig frem til stavning.
Med forbehold for ændringer.
Lene Korsholm Berthelsen.

