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Uge Emne

Læringsmål

Aktiviteter og materialer

Evaluering af forløb

32
33
34
35
36

1.-8.kl. overnatning
torsdag-fredag
1. skoledag tirsdag
Pop art
Andy Warhol

37
38
39

At eleven kender de træk
der knytter sig til stilarten
og kan udpege disse i et
billede.
At eleven selv afprøver at
gengive og at male
indenfor stilarten.

40

Oplæg om Andy Warhol og
Eleverne skal selv producere et
studering af billeder med stilarten pop-art-billede som skal sættes op
pop-art.
på skolen til fremvisning.
Vi skal kigge på kunstneren Andy
Warhol og gå i dybden med hans
og andre pop-art kunstneres
billeder.
’Marilyn Monroe’
Reklamebillede, Personlig dåse,
Tegneseriebillede

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
1

Øvrige oplysninger

Onsdag: fælles
friskoledag

Onsdag/torsdag:
værkstedsdage
Man-tors: emneuge
Fredag: motionsdag
Ferie

Julepynt til skolen i
temaet …

Garn
Knytning
Vævning
Korssting

At eleven får produceret
julepynt i forskellige
materialer og udtryk
indenfor temaet.

Vides ikke før tema er bestemt

Eleverne skal stifte
bekendtskab med arbejde i
materialet

Garn af forskellig størrelse og
materiale. Broderingsstof. Væve.
Plader til knytning.
Armbånd, vævede- og/eller
broderede billeder, puder

Den julepynt der bliver produceret
skal pynte skolen i december
måned.

Elevernes færdige produkter skal
eventuelt udstilles på skolen.
Skal muligvis bruges til julegaver.

Onsdag: 8.kl. Skills
Fredag: Åben skole

Fredag: Juleklip/øve 9
læsninger
Fredag: Åben MS/ Lucia
Onsdag: julemotion
Fredag: juleafslutning
Ferie
Ferie
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Kulisser til musical

3

Eleverne skal opleve, at det
de laver og producerer er
vigtigt og brugbart for
andre end dem selv og kan
bruges til noget større.

Maling …
Og andet

Det producerede skal bruges til
årets musical-forestilling.

4

5
6

Musical
Fredag: forestilling og
skolefest
Tegn efter/
skyggelægning/ silhuetter

At eleverne udvikler deres
evne til at se og gengive
samt få form på en figur.

Farvelagt figur sat på fast
udformet baggrund
Schleich-dyr
Papir
Farver

Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

7
8

15

Uge sex i eget skema

Ferie
Fremstilling af eget papir

9
10
11
12
13
14

Mandag: skolestart/åben
morgensang
Onsdag: musical intro
Fredag: musicalstart

Tegn efter/
skyggelægning/ silhuetter

At eleverne lærer at papir
fremstilles af organisk
materiale, samt at eleverne
selv fremstiller papir, og
eksperimenterer med
materialer, metoder og
strukturer.
At eleverne udvikler deres
evne til at se og gengive
samt få form på en figur.

Stor balje, rammer med net,
Klude, gammelt papir;
æggebakker, aviser osv., evt.
rivepapir med farve, blomster,
ukrudt o.a. naturmateriale,
krydderier.
Farvelagt figur sat på fast
udformet baggrund
Schleich-dyr
Papir
Farver

Kunstnerisk udformet papir
udstilles med forklaring.

Onsdag: Pædagogisk dag
12.20
Lørdag: fastelavn

Nogle af de ’almindelige’ papirer
kan der tegnes på
Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

8.kl. introuge
Tirsdag: Goddagdag
Lørdag: gym.opv. HUF
Fredag: skoleskak og
fællesspisning

Påskeferie
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Skulptur ud fra træpind
-trådnet, stof,
gips/papmache

19
20
21

22
23
24
25
26

Silhuetter og udklip
Opsamling og afslutning
af projekter
Evaluering af året

Eleverne skal opdage, at
idé og produkt er svære at
få overens. Hellere tænke
småt og udvikle, end at
skulle forkaste flere gode
idéer.
Eleverne skal få kendskab
med at arbejde i trådnet og
få fornemmelsen af at
skabe og forme noget.
At arbejde med flere
forskellige materialer.
Eleven skal forme et billede
kun af en farvet baggrund
og sort papir. Den skal
tegnes først, så eleven har
en ide om, hvordan billedet
skal udforme sig til sidst.
Evaluering på emner og
produkter

Pinden skal, efter den er beklædt
med div. Materialer, skrues på en
træplade, så figuren kan stå selv
og afsluttes på den måde
æstetisk flot.

Efter pinden er fundet, skal den
færdige figur tegnes ud fra hvordan
eleven forestiller sig at den vil
komme til at se ud.
Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.

Mandag 2.påskedag
6.-7.kl. Medieuge
8.kl. projektuge
8.kl. Terminsprøver??
Fredag: St.Bededag
Torsdag og fredag: Kr.
Himmelfartsferie

Farvet papir til
baggrundsmateriale, sort karton
og sort papir til udklip. Saks.

Elevernes færdige produkter skal
udstilles på skolen.
Samtale om året og diverse emner
og produkter, hvad var godt og
mindre godt, hvad virkede bedst og
i mindre grad.

Lejrskoler
Mandag: 2.pinsedag
8.kl. fortælleuge
Fredag: SP-dag
Mandag: klasselærerdag
Onsdag: Dimission
Torsdag: sidste skoledag.

