
Årsplan for skoleåret 2021-2022

Årgang/klasse Fag Lærer

Årgang 2021 0.klasse og
årgang 2020 1. klasse

Dansk Anna Asferg

Generelt

0. og 1. kl har dansk sammen hver morgen og 45 min ekstra om onsdagen.

I nogle af timerne bliver klasserne delt op, for at give den klasse tid til at arbejde med deres mål.
Nogle af timerne er 1. kl. med til hop om bord, da det giver mening at genopfriske bogstaverne til
senere læsetræning.

I dansk i 0. kl arbejder vi med Kaptajn Karlsen, Hop om bord hvor eleverne lærer bogstaverne og
lydene at kende. Dette materiale giver en helhed omkring bogstaverne, hvor vi arbejder med
bevægelse, sange, lyde og opgaver.

I 1. kl. arbejder vi med Den Første Læsning - læsebog og arbejdsbog.
Med Den første læsning kommer eleverne godt i gang med at læse og skrive. Systemet bygger på et
grundigt arbejde med sprogets lydside, som leder eleverne sikkert på vej fra lydforståelse til
ordgenkendelse og over i læsning på egen hånd.

Hver fredag vil vi køre et fælles emne, hvor vi vil tage aktuelle forfattere og emner op som
understøtter danskundervisning og giver en bredere forståelse for faget.

Eleven kan læse enkle
tekster sikkert og bruge
dem i hverdagssammen-
hænge.

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

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

Eleven kan kommunikere
med opmærksomhed på



sprog og relationer i nære
hverdagssituationer.

Fælles målet fra undervisningsministeriet omhandlende 0. klasser siger at eleverne efter 0. kl skal
kunne:

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre.

Dette arbejder vi med når vi arbejder med vi arbejder med emner og temaer i klassen. Vi vil
gennem hele skoleåret arbejde med trivsel og udvikling af sociale færdigheder, både gennem
temaer men også gennem snakke og lege i klassen.

Materialer

Hop om bord.
Den Første Læsning.
Materialer fra CFU



Ugestruktur

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15-8.25 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang

8.25-8.35 Gennemgan
g af dagen

Gennemgan
g af dagen

Gennemgan
g af dagen

Gennemgan
g af dagen

Gennemgan
g af dagen

8.35-9.00 0. og 1. kl
Hop om bord
Nyt bogstav.
Historie
Gaver

0. kl. Ark
med bogstav
1.kl
Skrivebog

0.kl Hop om
bord på com
1.kl Den
første
læsning

0.kl
Fandango

1.kl
Skrivebog 1.

0.kl
1.kl
Fælles emne

9.00-9.20 Aktivitet/leg Aktivitet/leg Aktivitet med
bogstavet.

Aktivitet/leg

9.20-9.45 0.kl. Ark med
nyt bogstav.

1.kl. Den
første
læsning.

0. kl. leg.
1.kl Den
første
læsning.

0.kl. Fortsæt
aktivitet

1.kl. Fortsæt
aktivitet

0.kl.
Fandango

1.kl
Skrivebog 1.

9.45-10.15 Frugtpause

10.15-11.00 Kristendom Musik Idræt Matematik Krea

11.00-11.45 Matematik Matematik N/T

11.45-12.30 Spisning og pause

12.30-13.15 0.kl. leg
1.kl. Ida og
Emil på com.

Fredagssang

Årskalender

Uge 32
og

Uge 33

Trivsel.

Vi starter året ud med at arbejde med trivsel.
Hvad er en god ven og hvordan hjælper man hinanden.
Hvad skal vi gøre når vi bliver uvenner og hvordan kan vi undgå at uenigheder
ender i konflikt.



Vi skal snakke om opførelsen i klassen, politibetjente og hvem er det der kan
hjælpe.

Uge 34
-

Uge 37

Fugle.

Vi skal læse om fugle og lære rigtig meget om hvilke fugle vi har i byen og på
landet. Vi skal ud og kigge på vores fuglehuse og se om vi kan finde ud af hvilke
fugle der lever her på skolen.
Vi har fået materiale fra CFU og vi skal se hvad de har sendt af spændende ting.
Vi bruger krea og N/T timen på fugle også.

Uge 38
og

Uge 40

Fri for mobberi og trafik.

Vi skal arbejde med materialet Fri for mobberi.
Vi bruger nogle af timerne i løbet af ugen på Fri for mobberi og fredag bliver brugt
på trafikemnet.
Fredag i uge 40 tager vi til Viborg på gåprøve.

Uge 41 Trivselsuge og motionsdag

Uge 42 Efterårsferie

Uge 43 Se uge 39 og 40.

Uge 44

Mandag - onsdag:
3 danskdage

Dansk dage.

Vi arbejder med Alle vi børn i Bulderby og Astrid Lindgren.

Uge 45
og

Uge 46

Det fortællende tæppe.

Vi skal arbejde med et tæppe, hvor fortællingerne står i kø for at blive fortalt.

Uge 47

Fredag: Juleklip

Fællesemne udgår.

Uge 48
-

Uge 50

Jul.

Vi arbejder med julefortællinger. Vi skal høre julehistorier og arbejde med nisser.

Uge 51

Tirsdag:
Juleafslutning

Uge 52 Juleferie

Uge 1
-

Uge 5

Martin Strid.

Vi skal arbejde med Historien om den kæmpestore pære, se filmen og lave opgaver
til. Vi skal undersøge forfatterens univers og snakke om fantasi.



Uge 6 Projektuge

Uge 7 Vinterferie

Uge 8

Fredag: Fastelavn

Uge 9
-

Uge 11

Digte, rim og remser.

Vi skal arbejde med rim og remser. Vi skal høre og læse rim og remser, kigge på
sange og selv prøve at rime.

Uge 12
-

Uge 13

Påske.

Vi skal lave påskepynt og høre historier om påsken.

Uge 14

Onsdag:
Forældrestyret

emnedag

Fredag:
Påskeløb

Udgår.

Uge 15 Påskeferie

Uge 16

Mandag:
2. Påskedag
Uge 17
Uge 18

Gamle historier i nye klæ’r

Vi skal høre historier der minder om nogle vi kender. Vi skal arbejde med
genrekendskab. Vi skal snakke om historier og hvad vi tror der sker når vi hører
overskriften.

Fandango 2 s. 85 - 104.

Uge 19

Fredag:
St. Bededag

Uge 20

Torsdag:
Idrætsdag

Uge 16 fortsat.

Uge 21 Lejrskoletur og Kr. Himmelfartsferie

Uge 22
Uge 23

Mandag:
2. Pinsedag

Torsdag:
Dyrskue
Uge 24

Bondegården.

Vi skal lave dyr og give dem en personlighed. Vi skal snakke om nogle af de
personer vi har arbejdet med og prøve at lave små personkarakteristikker på vores
dyr.



Uge 25

Fredag:
Sidste skoledag


