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ALTERNATIVE DAGE OG UGER 
 

I løbet af skoleåret afbrydes de normale uger af særlige temadage og emneuger. Formålet med disse 

uger er at give eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt og fordybe sig i særlige stof- og 

aktivitets områder, som bidrager til skolens målsætning for undervisning og samvær.  

 

Da emneuger og særlige dage medfører et opbrud i elevernes kendte struktur og hverdag, er en 

grundig forberedelse af afgørende betydning. Forberedelsen af eleverne påbegyndes ugen op til den 

alternative dag eller uge, hvor de informeres om de aktiviteter de skal være en del af. Vi benytter 

blandt andet pædagogiske redskaber som HV-skemaer og visualiseringer, for at tydeliggøre struktur 

og formål. Eleverne får god mulighed for at stille opklarende spørgsmål og give udtryk for 

eventuelle bekymringer, når strukturændringen drøftes ude i de små enheder. Erfaringsmæssigt kan 

vi konstatere at det er af stor betydning for eleverne at holder fast i spisetider og samlinger. Dette 

giver et genkendeligt og fast holdepunkt på den alternative dag, hvorfor vi yderst sjældent flytter 

disse aktiviteter, medmindre vi er på ekskursion eller lignende. Men selv der forsøger vi i videst 

mulige omfang at spise madpakker på det samme tidspunkt som vi plejer.  

 

Uanset hvilken bekymring vores elever måtte have for en alternativ dag eller uge, forsøger vi at 

imødekomme dette med særlige aftaler og tydelighed. Eleven skal f.eks. kende sin mulighed for at 

kunne trække sig, hvis situationen bliver for svær eller uoverskuelig. Elevens forældre er ofte en 

vigtig medspiller i disse situationer, da de kan bakke op og hjælpe med forberedelsen af eleven og 

derved bidrage til at skabe tryghed omkring situationen.   
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INTROUGER 
På Efterskolen Østergård lægger vi vægt på en langsom, tryg opstart med god tid til at eleverne kan 

falde godt til i vores slotte. Det er vores erfaring at gode relationer til kontaktlærerne og en tryg 

base i de små enheder bygger bro til det store fællesskab på skolen og den undervisning eleverne 

skal være en del af, resten af skoleåret. Vi starter derfor året op med 2,5 ugers intro, hvor der 

foruden tryghed og relationsdannelse lægges vægt på at udvikle den enkelte elevs sociale, 

personlige og praksisfaglige kompetencer.   

 
 

Indholdsplan over introugerne 

 

Introuge 1 

Overordnet Emner Indhold Placering/varighed 
 

Slot, værelse, 

skolen, faciliteter 

 

 

 

- Kendskab til 

skole og 

lokalområde 

- Intro til 

botræning 

- Teambuilding i 

kontaktgrupperne 

- Intro til Viggo 

- Relationsdannelse 

til kontaktlærere 

og slotsgrupper  

- Elevens mål for 

skoleåret 

- Daglige rutiner i 

husene 

- Ekskursioner i 

nærmiljøet, 

herunder Mern og 

Vordingborg 

- Fokus på at 

kunne cykle og 

færdes sikkert på 

vejene 

Botræning: Mit værelse, 

struktur for rengøring, 

oprydning og personlig hygiejne 

Husregler og coronaregler 

Tøjvask og vasketider 

Østergårds dagligdag 

Daglige rutiner i huset 

Cykel: der arbejdes med at alle 

elever kan cykle og færdes 

sikkert i trafikken 

Teambuilding: Tillidsøvelser, 

relationsdannelse imellem 

eleverne via aktiviteter og 

samtaler 

Viggo: Eleverne introduceres til 

elev-Viggo på deres telefoner 

Kontaktlærere: 

Relationsdannelse til 

kontaktlærerteam via samtaler 

og aktiviteter 

Elevens mål: Gennemgang af 

elevens mål for skoleåret med 

kontaktlæreren, samt dialog om 

delmål 

 

5 dage: 11, 12, 13, 16, 

17 august 

Organisering Materialer Mål Produkt 
Primær 

organisering i 

kontaktgrupperne i 

husene 

 

 

 

 

 - Intro til skolen, hverdag mv, 

samt intro til det at værre 

efterskoleelev 

- Strukturering af 

hverdagsrutiner i de enkelte 

huse, herunder vasketider, 

måltider, personlig hygiejne  
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Introuge 2 
Overordnet Emner Indhold Placering/varighed 
Ryste sammen tur 

 

 

 

 

- Relationsdannelse 

på tværs af 

kontaktgrupper 

- Fælleskabsdannende 

aktiviteter  

- Cykeltur 

- Fælles 

aktivitetestur til 

Feddet 

- Fælles cykeltur til 

Labyrintpark 

- Fælles aktiviteter 

på Østergård med 

mulighed for at 

overnatte i telt på 

tværs af 

kontaktgrupper 

3 dage: 18, 19, 20 august 

Organisering Materialer Mål Produkt 
Eleverne har mulighed 

for at mødes på tværs 

af kontaktgrupperne, 

sove sammen i telt og 

deltage i aktiviteter 

sammen 

 

 

 

Telte 

Diverse materialer til 

aktiviteter på Østergård 

- Eleven danner 

relationer på tværs 

af kontaktgrupper 

- Eleven oplever at 

være en del af en 

efterskole og et 

efterskoleliv 

- Sociale aktiviteter 

 

 
 
 
 
 
 

- En-til-en gennemgang af 

elevens mål for skoleåret, 

samt udarbejdelse af 

konkrete delmål 

- Eleven kan selvstændigt gå 

på Viggo, skrive beskeder 

og se sit skema 

- Eleven har opbygget en 

relation til sit 

kontaktlærerteam 

- Eleven kan cykle og kender 

de vigtigste regler for 

sikkerhed i trafikken 

- Eleven har dannet relationer 

til andre elever i huset 
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Introuge 3 
Overordnet Emner Indhold Placering/varighed 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til skolens 

undervisning, fag og 

aktiviteter 

Test i dansk og 

matematik 

Elevens personlige 

skema gennemgås med 

kontaktlæreren 

- Introduktion til linjefag 

- Introduktion til valgfag 

- Introduktion til studietid og 

prøvehold 

- Eleven introduceres til sit 

eget, personlige skema 

4 dage – 23, 24, 25, 26 

august. 8.00 -  

Organisering Materialer Mål Produkt 
Organisering 

fagteams 

 

 

 

 

 

Skolecomputer 

Faglige materialer 
- Eleverne testes i dansk og 

matematik og inddeles på 

baggrund af disse test på 

niveauinddelte hold 

- Eleven kender 

forventninger og rutiner på 

sit linjefag, valgfag og 

studietidshold 

- Eleven kender de elever, de 

skal være på hold med i de 

forskellige fag 

- Eleven kender de lærere de 

skal have i de forskellige 

fag 

- Eleven ved, hvor 

undervisningen er 

lokaliseret 

- Eleven har gennemgået sit 

personlige skema med sin 

kontaktlærer 
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BLIVEWEEKENDER OG TIDLIG ANKOMST 
På Efterskolen Østergård har vi årligt to bliveweekender og en søndag med tidlig ankomst. 

Bliveweekenderne er placeret i forbindelse med to af skoleårets store events, nemlig Efterskolernes 

dag og Østergårds eget julemarked. Søndagen med tidlig ankomst er placeret op til vores lejrskole 

således at vi kan forberede og undervise vores elever i, hvad de skal igennem på lejrskolen.  

 

Indholdsplan for bliveweekender og søndag med tidlig ankomst 

Bliveweekend 
Overordnet  Emner  Indhold  Placering/varighed  
 

Efterskolernes 

dag 
  

  

  

  

  

-Præsentation af vores 

praksisfaglige linjer 

-Præsentation af 

Østergård 

-At være rundviser 

-At navigere i store 

fællesskaber og i den 

forbindelse være 

bevidst om egne behov 

  

Lørdag 25/9 forberedes åbent hus med 

aktiviteter på de enkelte linjer: 

Hest: Eleverne forbereder at fremvise 

forskellige discipliner på ridebanen og i 

stalden.   

Musik: Eleverne forbereder at fremvise 

hvordan de arbejder med samspil, samt 

hvordan der kan arbejdes med 

musikprogrammer på IPad  

Krea: Eleverne forbereder en udstilling af 

de produkter de har lavet på linjen, samt 

forbereder hvilke kreative aktiviteter der 

skal fremvises 

Sport- og friluftlinjen: Forbereder 

forskellige sportsaktiviteter der skal 

fremvises i hallen.   

Grøn linje: Forbereder at der om søndagen 

skal være æblemost- og honningsmagning 

på linjen.   

Køkkenlinjen: Forbereder opgaver i 

køkkenet om søndagen, herunder 

hjemmebagt kage og kaffe i spisesalen  

Søndag den 26/9: Eleverne undervises om 

formiddagen i følgende emner:  

-Rundvisning, samt dannelsen af 

rundviserpar 

-Præsentation af Østergård 

-Præsentation af Østergårds hverdag 

-At kende sig selv og være opmærksom på 

egne behov 

-At vide hvordan og hvornår det er muligt at 

trække sig 

-Repetition af opgaverne på linjen 

2 dage: 25/9-26/9 

Åbent hus på skolen søndag 

kl. 13.00-17.00.   

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
Eleverne organiseres 

på de 6 linjer, 

sammen med deres 

linjefagslærere 

  

  

  

  

-Kort og kuglepenne til 

rundvisere 

- Materialer til 

forskellige aktiviteter 

på linjerne 

- Generelle og 

individuelle HV-

skemaer til dagen  

 -At kunne præsentere sin egen linje 

-At kunne beskrive hverdagen på Østergård 

-At kunne være rundviser 

-At kunne være opmærksom på egne behov 

på alternative dage 
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Bliveweekend 
Overordnet  Emner  Indhold  Placering/varighed  
 

 Julemarked 
  

  

  

  

  

-Organisering af elevernes 

eget julemarked 

-Salg af egne produkter fra 

linjerne 

-Juleaktiviteter i værksteder 

-Købmandsmatematik i 

boderne 

-Serviceopgaver forbundet 

med servering i boderne og 

spisesalen 

-Dekoration af egne boder, 

hvor egne produkter 

fremvises så flot som 

muligt 

-Produktion af diverse 

skilte og fastsættelse af 

priser for produkter og 

aktiviteter 

-Pedelholdsopgaver 

forbundet med opstilling af 

boder, caféområder mv 

-Fremvisning af musiske 

indslag og julesange  

Lørdag 4/12: I første 

modul planlægges dagens 

aktiviteter på linjerne, som 

alle har en opgave eller 

aktivitet under 

julemarkedet. Eleverne 

medvirker selv til at 

udarbejde vagtplaner til 

deres boder og aktiviteter. 

Søndag 5/12: I første 

modul gennemføres 

oprydning på linjerne. Fra 

anden modul organiseres 

undervisningen i 

juleværksteder:  

-Julesport i Hallen   

-Juleræs i tårnet  

-Juleflim i ophold   

-Juleklip i klubben  

2 dage: 4/12-5/12 

Julemarked på skolen lørdag kl. 

11.00-15.00   

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
Eleverne organiseres på de 6 

linjer, sammen med deres 

linjefagslærere 

  

  

  

  

  

  

-Boder til alle linjer 

-Pengekasser og byttepenge 

-Materialer til at lave skilte 

-Materialer til oppyntning 

-Generelle og individuelle 

HV-skemaer til dagen  

 -At kunne præsentere sin 

egen linje i en flot bod 

og/eller aktivitet 

-At kunne servicere gæster 

i boder og/eller caféer 

-At kunne fremvise 

planlagte indslag for 

publikum 

-At kunne bruge 

købmandsmatematik  

-At kunne være 

opmærksom på egne 

behov på alternative dage 

  

 -Produkter som er produceret på 

egne linjer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

Bliveweekend 
Overordnet Emner  Indhold  Placering/varighed  
Min Fremtid  
  

  

  

  

  

-Besøg af relevante 

uddannelsessteder  

-Besøg af tidligere 

Østergårdelever som 

fortæller om deres 

nuværende uddannelse eller 

nuværende job 

-Retorik: Opbygning og 

udarbejdelse af en tale eller 

fremlæggelse. Præsentation 

af dig selv ved en 

jobsamtale. Retorikkens 

historie.   

 Lørdag 8/1: Der sættes 

fokus på elevernes 

fremtidsønsker i forhold til 

uddannelse og job. Vi får 

besøg af et par relevante 

uddannelsessteder, samt 

tidligere elever fra 

Østergård som fortæller 

om deres uddannelsesvej.  

Søndag 9/1: Der sættes 

fokus på retorik i forhold 

til at kunne skrive en tale 

eller præsentere dig selv 

ved en jobsamtale.   

2 dage: 8/1-9/1  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
 -Organisering på mindre 

hold ved undervisning. Ved 

de besøgenes oplæg er alle 

elever til stede.   

 

  

  

  

  

- -At eleverne bliver klogere 

på egne fremtidsønsker 

-At eleverne får et 

realistisk billede af egne 

fremtidsønsker  

-At eleverne får inspiration 

til mulige 

fremtidsscenarier 

-At eleverne møder og 

spejler sig i tidligere 

Østergårdelevers 

nuværende jobs og 

uddannelser 

-At eleverne opnår viden 

om retorikkens historie 

-At eleverne får mulighed 

for at træne relevant 

retorik i forhold til 

fremtidig jobsøgning, 

fremlæggelse mv  
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Tidlig søndagsankomst 
Overordnet  Emner  Indhold  Placering/varighed  

Fokus på lejrskole 

 

  

  

  

  

  

-Programmet for lejrskolen 

herunder hvilke ture vi skal 

på 

-Hvordan bor jeg på 

lejrskolen og sammen med 

hvem 

-Fremvisning af billeder fra 

destinationen, herunder af 

værelser, opholdsrum, 

spisesal mv 

-Beskrivelse af ture, 

ekskursioner og holddeling 

på lejrskolen 

-Beskrivelse af den daglige 

rutine på lejrskolen 

 Eleverne forberedes på 

lejrskolen både i forhold 

til turens faglige indhold, 

planen for ugen, plan for 

indkvartering, 

værelseskammerater mv.   

1 dag: 27/3 

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  
Eleverne organiseres i 

kontaktgrupper.  

  

  

  

  

-HV-skemaer til ugen og de 

specifikke dage, tilpasset 

den enkelte elevs behov 

-Billeder af vores 

destination, herunder 

værelser, opholdsrum mv  

-At alle elever føler sig 

trygge ved at skulle afsted 

på lejrskole 

-At alle elever føler sig 

forberedte på at skulle 

afsted på lejrskole 

-At alle elever føler de har 

fået svar på deres 

spørgsmål i forhold til 

lejrskolen  

 HV-skemaer til de elever der har 

behov for denne forberedelse 
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TEMAFREDAGE 
I løbet af skoleåret har vi 10 temafredage, hvor dagen byder på alternative emner og oplevelser. Det 

overordnede formål med disse dage er at styrke sammenhængskraften på skolen via fælles 

oplevelser og fælles læring. Temafredagene vil oftest sigte efter at styrke elevernes generelle 

dannelsesproces med udgangspunkt i en dansk sammenhæng. Der gøres brug af fortælling, sang, 

bevægelse, praksisfaglighed og oplysning om Danmark og dansk kultur.  

 

Oversigt over temafredage 
Temafredag Emne: Mål: 

 

Lærerinitialer 

27/8-21 Lokalhistorie -Kendskab til Østergårds 

historie 

- Besøg på Lilliendal gods 

-Eleverne bliver trygge ved at 

færdes i lokalområdet omkring 

skolen 

-Eleverne lærer hinanden at 

kende på tværs af 

kontaktgrupperne 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

1/10-21 Musik 

 

-At afprøve workshoppen 

”Stomp og Råbekor 

-At afprøve workshoppen 

”Råb og Rytme” 

-At udfordre egne grænser og 

turde prøve noget nyt 

-At grine og finde rytmen 

sammen 

-At eleverne får en sanselig 

oplevelse i fællesskab 

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

29/10-21 Demokrati -Kendskab til det kommende 

kommunalvalg 

-Kendskab til den 

demokratiske proces i 

Danmark 

-Kendskab til de største, 

danske partier 

-Besøg i den lokale byrådssal 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

26/11-21 Juletraditioner -Kendskab til danske 

juletraditioner 

- Kendskab til det kristne 

budskab bag de danske 

juletraditioner 

-Kendskab til det hedenske 

budskab bag de danske 

juletraditioner 

-Produktion af julepynt 

-Juleudsmykning af skolen 

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

17/12-21 Nytårstraditioner -Kendskab til nytårstraditioner 

i Danmark 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 
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-Kendskab til nytårstraditioner 

i andre dele af verden 

-Kendskab til de to mest 

fremtrædende, årlige 

nytårstaler i Danmark 

-Lytte til et uddrag af en af 

dronningens nytårstaler 

-Lytte til et uddrag af en 

statsministers nytårstale 

-Arbejde med at skrive en tale 

selv og afholde den for sine 

kammerater på skolen 

28/1-22 Ekskursion til Den blå planet 

hvor vi deltager i 

specialundervisningsforløbet 

”Sortering af havdyr”  

-Kendskab til begreberne 

karakteristika og 

klassifikation. 

-At eleverne får håndgribelige 

erfaringer med at undersøge, 

diskutere og bestemme 

slægtskab på levende danske 

havdyr ud fra bygningstræk. 

 

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

25/2-22 Den store bagedyst 

- Slot mod slot 

-At kunne læse en 

kageopskrift og følge den 

-At kunne benytte de 

nødvendige køkkenredskaber 

forbundet med bagning 

-At kunne benytte 

køkkenmatematiske begreber 

som mål og vægt 

-At kunne samarbejde 

omkring en praksisfaglig 

opgave 

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

25/3-22 Gamle lege  -Kendskab til legens historie 

-Kendskab til ældre lege, som 

både voksne og børn 

benyttede sig af i gamle dage 

-Kendskab til historien bag de 

olympiske lege 

-At afprøve gamle lege i 

praksis 

  

AH, JR, MCS, RF, 

TO 

29/4-22 Motionsdag Gennemførelse af motionsløb 

på elevens eget niveau.  

BA, CM, KK, TG, 

TPO, EK 

10/6-22 Emma Gad  

 

 

- Kendskab til Emma Gad 

- Kendskab til 

høflighedsregler forbundet 

med en gallafest 

- Øvelser i galant galla-adfærd 

- Øvelser i god bordskik 

- Lære en forenklet udgave af 

Lancier  

AH, JR, MCS, RF, 

TO 
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LEJRSKOLE 
Efterskolen Østergård tager på lejrskole én uge om året og bestræber sig på at turen hvert andet år går til 

Danmark og hvert andet år til udlandet. I år tager vi til Fåborg, til et feriecenter vi kender og har været meget 

glad for at benytte.  

 

Indholdsplan for lejrskolen 
Lejrskole 
Lokation Emner  Indhold  Varighed  

 

 Fåborg 

  

 

 

 

  

Emnerne på lejrskolen er 

linjefagsspecifikke og 

skal tale ind i de 

ekskursioner linjerne 

tager afsted under 

lejrskolen.   

Lejrskolen til Fåborg skal bidrage til at 

understøtte elevernes faglige, personlige 

og sociale udvikling, samt styrke 

sammenhængskraften på efterskolen som 

helhed, men også fællesskabet på vores 

praksisfaglige linjer eller i 

kontaktgrupperne. Lejrskolen er et 

skolebaseret supplement til den 

almindelige undervisning, der primært har 

sigte på klassens samvær og fælles 

oplevelser.  

5 dage  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

Eleverne indkvarteres i 

ferielejligheder i 

kontaktgrupper. Der vil i 

ugens løb både være 

kontaktlærerdage, 

linjefagsdage og en 

fællesdag, hvor alle 

elever og medarbejdere 

deltager i aktiviteten.  

 
Styrke elevernes sammenhold via 

fællesoplevelser og en alternativ uge væk 

fra efterskolen 

-Styrke elevernes robusthed i forhold til at 

kunne opholde sig andre steder end på 

skolen, hvor hverdagen ikke er helt den 

samme.  

-Linjefagsture med et specifikt, fagligt 

indhold og besøgsmål som har relevans 

for den praksisfaglige linje. 

-Kontaktgruppeture som har til formål at 

styrke relationerne i slottene via en 

fællesoplevelse sammen med 

kontaktlærerteamet 

-En fællestur med alle elever og 

medarbejdere med fokus på at vi som 

skole skal være fysisk aktive sammen 

-At udvide elevernes kulturelle horisont 
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EMNEUGE 

På Østergård har vi 4 emneuger om året. Formålet med emneugerne er flere: Dels er der et fagligt 

formål, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig i et specifikt område, dels er der et socialt 

formål, hvor eleverne på tværs af slotte og linjer har mulighed for at lære hinanden bedre at kende 

og opbygge nye relationer. Indholdet i emneugerne kan have musisk-kreativ karakter, social 

karakter eller handle om specifik faglig eller praksisfaglig fordybelse. 

Oversigt over emneuger 
Tidspunkt Varighed Overordnet emne Lærerinitialer 

Uge 49 5 dage Kultur og traditioner i andre 

lande 

 

CM, EK, JV, KK, TG, TPO, RF, 

CBM, AØ, BA 

Uge 15 3 dage Naturfag JV, CM, EK, KK, TG, AØ, TPO, 

CBM, BA 

Uge 21 3 dage Kristendom AH, AØ, JG, JR, MCS, RF, TO, 

SF, BIE 

Uge 24 5 dage Historie AH, AØ, JG, JR, MCS, RF, TO, 

SF, BIE 

 
 

Indholdsplaner for emneugerne 
Uge 49 
Emneuge 49 Emner Indhold Placering/varighed 

Kultur og traditioner – 

ude og hjemme 

5 dage – 22,5 timer 
 

 

 

  

Kultur og religion  Hvad tror du på? 

Kirken og kultur 

Folkekirken  

De ti bud som samfunds 

grundlag 

Religioner i andre lande 

Kultur i andre lande 

Bibelfortællinger 

Mandag 9.00-14.30 

Tirsdag 9.00-14.30 

  

Global familie  Hvad er familie?  

Hvilken rolle spiller 

familien i forskellige 

kulturer? 

Hvorfor er der globale 

forskelle? 

Hvad er normer? 

Kønsrollerne og politiske 

synspunkter på familie 

Onsdag 9.00-14.30 

Hvad er kunst? Verdensarven 

Hvad er kunst og hvem 

bestemmer hvad der er 

kunst? 

Abstrakt kunst-Picasso  

Kunst som kultur 

  

Torsdag 9.00-14.30 
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Kultur og magt Etniske grupper 

Samer/inuitter mf. 

Kulturer og styreformer 

(Kirke, Konge, Regering) 

Kunst som social-kunst-

socialklasser  

Kunst og Pressefrihed 

Ytringsfrihed 

Fake news 

Fredag 9.00- 14.30 

Projektskrivning for 

FP9/FP10-hold 

Projektemne: Mig og 

min kultur, med fokus på 

hvad der her dannet mig 

Træning i projektskrivning 

og den proces eleven skal 

igennem for at komme i 

mål 

Mandag-torsdag 10.00-

1430. fredag 0900-12.00  

Madkundskab Mad fra andre lande 

Krydderier og deres 

historie 

Mad og kultur 

 

Vi laver mad fra forskellige 

lande, hver dag i 

emneugen. Et nyt land, 

hver dag.  

Alle dage 1000-1400 

Max 8 elever 

Organisering  Materialer Mål  Produkt  

Undervisning og 

projektskrivning på 

mindre, differentierede 

hold 

Dialog og diskussion 

Film og billeder 

Relevant tur til kulturelt 

mål 

  

  

 
Generelt for alle:  

-At forstå betydningen af 

begreber som: Kultur, 

roller, normer, etik, 

religion, tro, kunst mv. 

-At forstå sin egen og 

andres kultur som noget der 

påvirker, hvem vi er. 

 

-Specielt for 

projektgruppen: At kunne 

lave en rapport med de 

formaliner der følger med 

samt at kunne fremlægge 

den helt eller delvis. 

 

 

 

 

 

  

Generelt for alle:  

Mad fra forskellige 

kulturer  

-Specielt for 

projektgruppen 

Et færdigt projekt og evt. en 

fremlæggelse med 

tilhørende produkt 
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Uge 21 
Emneuge Emner  Indhold  Varighed  

Kristi Himmelfart 

– 

Kristendomsemne 

 

  

   

Religion/kristendom  

Besøg i Roskilde Domkirke  

Påskemad og påsketraditioner 

  

-Den kristne forståelse af påsken  

-Forskellige tilgange til det at tro  

-Besøg i Roskilde Domkirke 

og vikingeskibsmuseet  

-Påske madlavning  

-Gæsteforelæser fra et kristent 

trossamfund 

-Kendskab til og fremstilling af 

dansk påskemad  

3 undervisningsdage 

-14 timer  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

Organisering på 

mindre hold 

Ved 

gæsteforelæsning 

samles alle elever 

 

 

  

 
-At få en større forståelse for tro 

og for påskens rolle i den danske 

kultur 

-Kendskab til Roskilde Domkirke 

-Kendskab til vikingemuseet 

  

 

Uge 15 
Emneuge Emner  Indhold  Varighed  

Påskeugen:  

Naturfag -  

  

 

 

 

  

-Den enkelte og samfundet 

udledning af stoffer  

-Bæredygtig energiforsyning 

på lokalt og globalt plan  

-Teknologiens betydning for 

menneskers sundhed og 

livsvilkår 

-Bioteknologi  

  

-Forurening 

-Hvad er giftigt?  

-Cyklustankegange – fra vugge til 

grav 

-Økologi 

-Energiformer og belastning 

-Fødevareproduktion og 

forarbejdning/tilsætning 

- Funktionel food 

-Genteknologi og fertilisering  

-Etik og normer 

- Geopolitik  

3 undervisningsdage 

– 14 timer  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

-Organisering på 

mindre hold 

-Dialog og 

diskussion 

-Undervisning 

understøttet af 

visuelle indslag 

-Ekskursion til 

genbrugsplads og 

tunnelbyggeri 

(Femernsund)   

 
-At eleverne opnår en større 

forståelse af, hvordan mennesker 

påvirker deres omgivelser på kort 

og lang sigt 

-At elev opnår viden om 

naturfaglige begreber der vedrører 

det globale øko-system 

-At eleven får kendskab til 

teknologiens indflydelse på vores 

hverdag 

Forrådnelsesforsøg  

Feltforsøg med 

affaldsbelastning  
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Uge 24 
Emneuge Emner  Indhold  Varighed  

2. verdenskrig i en dansk 

kontekst 

  

 

 

 

  

-Danmark under 2, 

verdenskrig 

-Nazisme  

-Besat 

- Modstandsbevægelse 

- Befrielsen 

 

 

- Hvad var baggrunden 

for 2. verdenskrig? 

-Hvordan oplevede 

danskeren 2. 

verdenskrig og 

besættelsen? 

-Hvad er nazisme? 

-Hvordan så danskerne 

på jødeforfølgelser? 

-Hvordan opstod 

modstandsbevægelsen i 

Danmark og hvordan 

arbejdede den? 

-Ville du selv have 

været en 

modstandsmand? 

-Hvad var befrielsen og 

hvordan kom den til 

udtryk i Danmark?  

5 dage – 22,5 timer  

Organisering  Materialer  Mål  Produkt  

-Undervisning på mindre 

hold.  

-Kreative aktiviteter med 

udgangspunkt i 2. 

verdenskrig 

-Ekskursion til Skovhuse 

(Radar og bunker fra 2. 

verdenskrig) 

 

 

 

 

 

 

  

-Mindre opgaver  

-Brev fra en dødsdømt 

modstandsmand 

-Film: Drengene fra 

Sankt Petri  

-At eleven har kendskab 

til 2. verdenskrig ud fra 

en dansk kontekst 

-At eleven opnår 

kendskab til 

besættelsestiden og 

modstandsbevægelsen 

-At eleverne opnår 

viden omkring nazisme 

og jødeforfølgelser 

-At eleven opnår viden 

om befrielsen 

  

  

 


