
  
År 1, periode 1 
august 2021 

Madkundskab 0.-2. klasse 
Indhold: 
Mellemmåltider og sunde ting i madpakken 
Det lærer du: 
• at lave forskellige mellemmåltider som f.eks rugbrødshapsere, 
sandwich og 
smoothies. 
• at lave sunde snacks til madpakken 

Teknologiforståelse 1.-2. klasse 
Indhold: 
• bruge computere – kode og bygge robotter med computeren 
• kode - blok-kodning, micro-bits, Lego-weedo 
• spille små computerspil - matematikspil hvor man skal “regne den ud” 
Det lærer du: 
• blive bedre til at bruge en computer 
• blok-kodning 
• bruge microbits (en lille robot) 
 

Krea 0.-2. klasse 
Vi skal trykke billeder ved at bruge kroppen, frugt og grønt, plastikbakker 
og våde farver på forskellige underlag 
Vi skal udstille vores billeder. 
Det lærer du: 
Du lærer forskellige trykteknikker 
Lektiehjælp 1.-6. klasse 
Kom og lav lektier i Karin og Mies hyggelige lektiecafé i SFO én. 
I vores lektiecafé kan man få tid og rum til fordybelse til sine lektier. 
Her vil man kunne få lidt at drikke, inden man går i gang med sine 
lektier. 
Karin og Mie vil være til stede i lektiecafeen, så man kan få hjælp, hvis 
man har nogle 
spørgsmål eller opgaver, der kræver støtte. 

Rollespil 1.-6. klasse 
Indhold: 
På rollespilsværkstedet skal vi samme skabe en fortælling, der foregår i 
et magisk univers. Her kan man møde orker, troldmænd, riddere og 
unge møer. Der vil være arbejdende værksteder, hvor vi lærer at knytte, 
lave bål, snitte redskaber mm. I bliver delt ind i små klaner, hvor man i 
fællesskab skal løse mysterier og opgaver og dyste mod de andre 
klaner. 
Det lærer du: 
Du skal lære om grænser - egne og andres. 



  

Du skal arbejde med samarbejde - i grupper og på tværs. 
Du skal lære om demokratiske processer. 
Du skal lære at træde frem for andre og ytre din mening/give en besked. 

Musik 3.-6. klasse 
Indhold 
Vi skal synge en masse sange og spille på forskellige instrumenter. 
Vi skal lytte til musik og bevæge os til musik. 
Vi skal lave vores egne melodier. 
Det lærer du 
Du lærer at synge rigtigt, med god klang og tydelig tekstudtale og 
forståelse 
Du lærer at spille sammen med andre med fokus på din egen rolle. 
Du lærer at improvisere og komponere. 
Madkundskab 3. 6. klasse 
Indhold: 
Mad fra alverdens lande 
Det lærer du: 
du får kendskab til forskellige landes madtraditioner og madkulturer 
at lave mad fra forskellige lande 
at præsentere maden så den ser indbydende ud 

KREA 3.- 6. klasse 
Indhold: 
Vi skal se eksempler på grafisk kunst fra Edvard Munch og Henri 
Matisse 
Vi skal arbejde med stempelplade, våde farver og forskellige underlag 
Vi skal udstille vores billeder, og det skal tænkes ind i de tryk, der laves 
undervejs. 
Det lærer du: 
DU skal lære at lave forskellige trykteknikker 
Du skal opnå viden om højtryk, plantryk og dybtryk 

Friluftsliv 3.-6. klasse 
Indhold:  
madlavning - høste, sylte, kværne, bage 
Arbejde på skolens område - slå med segl, plante “bi-blomster” 
løb - være på løb, lave løb til hinanden, vandreture 
trangia-mad, snitte, dannelse in action 
Det lærer du: 
at være i naturen og at bruge fra naturen 
at bruge dig selv fysisk, i et samarbejde og at bruge dine hænder 

Atletik 5.-6. klasse 
Indhold: 
Forskellige kortdistanceløb. 60m, 100m, 200m, 400m, 800m. 
Spydkast, kuglestød, boldkast og evt. diskoskast. 
Længdespring, højdespring, trespring. 
Det lærer du 



  

Afsæt og landing 
Forspænding 
Startteknik 
Løbeteknik 
Kasteteknik 

År 1, periode 2 
november 2021 

Naturpatruljen indendørs - Lav en blåhval i papmache eller…. 0.-2. 
klasse 
Indhold:  
vi skal se på og udvælge os et dyr hver, det kan være et nulevende eller 
et forhistorisk dyr 
vi skal udtænke, planlægge og lave en stor model af dyret 
vi skal udstille vores modeller med faktakort 
Det lærer du: 
et dyr rigtig godt at kende 
at planlægge og udføre et arbejde 
at forstå, hvad en model er 
 

Teater 0.-4. klasse 
Indhold: 
Vi skal lave forskellige teaterøvelser og arbejde os frem til nogle små 
stykker vi viser for skolen og forældrene den 15. december. Vi skal være 
fjollede, alvorlige, glade, vrede, henrykte og meget mere. Der er plads til 
alle hvad enten man har prøvet at stå på en scene før eller aldrig har 
spillet teater.  
Du skal arbejde med samarbejde - i grupper og på tværs. 
Du skal lære at træde frem for andre. 
Du skal lære at tale tydeligt og højt foran et publikum. 
Du skal lære hvad du fortæller med kroppen uden at bruge ord. 
 
IT - kørekort / teknologiforståelse 0.-2. klasse 
Indhold: 
vi skal bruge computeren til forskellige aktiviteter 
Det lærer du: 
du vil blive dygtigere til at bruge computeren 
du vil lære forskellige programmer at kende 
du vil lære om robotter og programmering 
Til sidst får du et IT - kørekort som bevis på, at du kan bruge 
computeren. 
 

Krea - Verdens længste tegning 0.-2. klasse 
Indhold: 
Vi skal tegne mange forskellige ting og på mange forskellige måder 



  

Vi skal udstille nogle af vores tegninger. 
Det lærer du: 
Du lærer forskellige tegneteknikker 
Du lærer at tegne ting, du aldrig har tegnet før 

Musik 3.-6. klasse 
Indhold 
Vi skal synge en masse sange og spille på forskellige instrumenter. 
Vi skal lytte til musik og bevæge os til musik. 
Vi skal lave vores egne melodier. 
Det lærer du 
Du lærer at synge rigtigt, med god klang og tydelig tekstudtale og 
forståelse. 
Du lærer at spille sammen med andre med fokus på din egen rolle. 
Du lærer at improvisere og komponere. 
 
Korsang med Helle fra Musikskolen 3.-6. klasse 
Her lærer vi alt om at synge sammen i kor. Vi får trænet vores stemmer 
og lærer at synge sammen med andre.  
Vi skal igennem en masse nye sange:-) 
 

Teknologiforståelse 3.-6. klasse 
Indhold:  
Robothockey for de større elever. 
Robotforhindringsbane for de mindre elever. 
Det lærer du: 
Blokprogrammering 
 

År 1, periode 3 
februar 2022 

Sy værksted 0.-2. klasse 
Du får her mulighed for at tegne og sy din egen bamse. 
Du lærer forskellige måder at sy på, i hånden, forskellige sting der både 
kan være synlige og 
usynlige. Hvis der er tid nok, kan du komme til at brodere forskellige 
mønstre på stoffet. 
Det er ikke nødvendigt at kunne sy i forvejen. 

Lego 0.-2. klasse 
Vi skal lave forskellige opgaver hvor vi skal bygge og forklare vores 
makker hvordan det er bygget, her sidder man ryg mod ryg så man ikke 
kan se hvordan makkeren bygger. Vi skal kunne tage mod en opgave så 
det er vores makker der bestemmer hvad vi skal 
bygge. Vi skal lade fantasien få frit løb og hvem bygger det højeste 
vaklende tårn uden det vælter. Vi skal bygge dyr i zoo, verdens flag, 
spille med lego og meget 



  

mere. Du vil eksperimentere og finde på spændende ideer. Lad os 
bygge sammen og bliv ekspert i lego! 

Kæledyr - Dus med Dyrene 0.-2. klasse 
På dette valgfagshold lærer du en masse om dyr. 
Du behøver ikke at eje et kæledyr for at melde dig på holdet, men blot 
have en interesse for dyr og for at lære mere om forskellige dyrearter. 
Der vil dog være mulighed for at medbringe dit kæledyr og vise det for 
dine holdkammerater (I samråd med dine forældre og 
de voksne her). Dette planlægges mere detaljeret når vi nærmer os 
valgfagets opstart. 
Her vil du lære om forskellige dyrearters behov for forplejning, 
fødeindtag, formering, forekomst osv. 
På holdet vil der være mulighed for at fordybe os i et specifikt dyr. 
Vi arbejder på at få lov at besøge den lokale dyrlæge og få besøg af 
nogle med god forstand på dyr. 
Lad os sammen blive dus med dyrene! 
Sløjd. 0.-2. klasse 
På sløjdværkstedet skal du lære om værktøjet, hvad det hedder og 
hvordan det bruges og lave noget i træ 
Vi skal øve os i både at fordybe os, men også i at kunne hjælpe 
hinanden. 
Vi skal vide hvordan vi passer på os selv og hinanden, så ingen kommer 
til skade. 

Brætspil og skak 0.-2. klasse 
Vi skal spille en række klassiske spil, der vil blive præsenteret i løbet af 
de 10 uger valgfaget varer. 
Skak vil være et tilbagevendende spil, som der hver gang vil blive 
undervist i. 
Af øvrige spil kan nævnes Mølle, Dam, Kinaskak 

Just Dance 0.- 2. klasse 
Vi skal danse til just dance i underverden. Der er 4 der kan danse af 
gange, så der er forskellige ting vi skal lære: Vælge sange, vente på tur, 
ikke grine af hinanden og danse efter forskellige sange, m.m 

Air track 0.-2. klasse 
Vi skal hoppe på air track. I skal lære at slå kolbøtter, og andre ting 
undervejs på dette valgfagshold. I skal også lære hvordan man opfører 
sig omkring/på redskaber, samt at vente på tur. 

Madkundskab 0.-2. klasse 
På dette valgfagshold skal du lære at lave gode og sunde 
mellemmåltider. 
Mellemmåltider kan f.eks. være når du spiser 10-mad i skolen, eller når 
du kommer hjem om eftermiddagen, og skal have lidt at spise. 

Bagning 3.-6. klasse 
På dette valghold skal vi bage. Vi skal bage brød og kage. 
I skal lære om: 



  

- kemiske hævemidler (f.eks. natron, 
bagepulver) 
- naturlige hævemidler(gær) 
- rørt dej 
- pisket dej 
Undervejs i forløbet får I selv indflydelse på det, der skal bages. 
Vi laver en runde af den store bagedyst. 

År 1, periode 4 
April 2022 

Rollespil 0.-6. klasse 
Det bliver også rigtigt spændende i Rollespil i denne omgang valgfag. 
For at hjælpe med at gøre det rigtigt spændende og lærerigt, så kommer 
Martin og hans kone fra Rollespilslauget her i Store Merløse. Vi skal 
lave forskellige aktiviteter. bl.a skal vi have våbenkendskab og 
kampteknik. Derudover skal vi lave en masse forskellige kamplege med 
og uden våben. Vi skal arbejde med de roller, evner og karakterer vi 
allerede har, og derudover skal vi finde på nye ting, som gør rollespil 
mere spændende at være med til. Der kommer også nogle spændende 
opgaver og quests, som I kommer til at prøve 

Jobzonen 0.-6. klasse 
Der kommer forskellige personer på besøg og fortæller om: 

• Hvad de arbejder med/som? 
• Hvad det kræver for at få det job? 
• Hvorfor er det sjovt? 

 
Derudover vil nogle have forskellige ting med som de bruger i deres 
arbejde og vi får lov til og se og måske prøve nogle af tingene.  
Tanja er med til dette valghold sammen med dem udefra. 
 
Fransk og Frankrig 3.-6. klasse 
Vi skal hver gang lære at tale lidt fransk - hvordan hilser man, siger sit 
navn, tal, farver, familie, mad, kroppen, dyr. 

Vi skal lære om Frankrig - lidt historie, Tour de France, Paris, lave lidt 

fransk mad, se film, lave café med madeleine-kager, producere 
madeleine-kager til salg i Miniby og fejre musikfest d. 21/6. 

 

Tour De France 3.-6. klasse 
Cykling som valgfag. Vi skal ud på cyklerne og ud på en masse ture i 
det blå. Til at starte med skal vi have alle vores cykler gjort forårsklar og 
mærke hvilken forskel det er når det hele “bare spiller”. Vi kommer 
omkring færdselsreglerne, så vi kan færdes trygt og sikkert. Vi kommer 
også ud at køre på cykelbanen, -den giver de vildeste skills i balance og 



  

kontrol på cyklen. Vi kommer til at tale om hvilke fordele cykling har i 
forhold til andre transportmidler. Lars og Thomas er lærerne. 

Musik 3.-6. klasse 
Her skal vi spille på de forskellige instrumenter i musiklokalet. Vi skal 
dygtiggøre os på hvert vores instrument og opleve den store fornøjelse 
det er at spille sammen med hinanden. Vi skal arbejde med at lave 
vores egen musik, skrive egne melodier og egne tekster. 
Vi skal synge sange om foråret og om alt muligt andet og selvfølgelig 
skal vi også lege og danse.  
 
Avis og bank 3.-6. klasse 
Når vi skal lave mini-by, så bliver der brug for penge. Det skal vi lave i 
banken.  
Vi skal sammen designe og fremstille pengesedler, og du kommer til at 
lære noget om økonomi. 
Der bliver i byen også behov for en avis, hvor du, som journalist, kan 
skrive noget om det der sker i byen. Du kommer til at lære noget om at 
interviewe folk, skrive forskellige typer tekster til avisen, lave reklamer 
og gøre avisen klar til at blive trykt og solgt. 

Bevægelse 3.-6. klasse 
Vi skal arbejde med forskellige måder at bevæge sig på. Der vil være bl. 
a. styrke-, og crossfit-øvelser, handle- og forhindringsbane i 
gymnastiksalen. Man kan lære noget om, hvordan man anvender 
forskellige redskaber i gymnastiksalen og hvis vejret tillader det, vil 
noget af tiden foregå udendørs. 
Når vi skal have mini-by vil der være et motionscenter og har du haft 
“Bevægelse” som valgfag, er du klar til at blive ansat i det. 
 

De bageglade bagere 3.-6. klasse 
Vi skal fremstille pizzasnegle, pirogger, banan- og gulerodsmuffins til 
salg i Miniby i uge 22. Der bliver smagsprøver hver gang. 
Vi har 6 gange før Miniby og 3 gange efter Miniby. 
Mål: 
Du lærer at fremstille mad til salg. 
Du lærer om forskellige hævemidler. 
Du lærer om forskellige meltyper. 
Du lærer om processen fra sammensætning af enkelte råvarer til færdig 
produkt. 
 

Have- og kunstværkstedet. 0.-2. klasse 
Vi skal gøre skolens udeområde smukkere, mere varieret og mere 
spændende. Vi skal rense bede, så og plante blomster, lave 
blomsterbede, der tiltrækker sommerfugl og bier, lave finurlige 
træskulpturer og hemmelige udsmykninger 

Sløjd 0.-2. klasse 



  

I denne omgang vil vi lave en del udendørs sløjd. Vi skal arbejde med at 
snitte. I får alle et knivbevis, og I vil prøve at snitte forskellige sjove 
opgaver. Vi skal også finpudse brug af det forskellige værktøj. 
 

Lego 0.-2. klasse 
Her kan du sætte fantasien i frigear og lege arkitekt for en dag, når vi 
bygger verdens berømte konstruktioner i Lego som fx Eiffeltårnet eller 
Den Kinesiske Mur. Vi vil også bygge robotdyr af skøre elementer. 
Robotter behøver hverken have arme, ben eller hoveder. De kan være 
brede, tynde, høje, korte, enorme eller bittesmå. Du vil også designe 
LEGO brætspil spil og meget mere. Slip kreativiteten løs. 
 
Pedellerne 0.-6. klasse 
Pedellerne arbejder med praktiske opgaver inde og ude.  
Der skal flyttes ting, stables ting, males ting, repareres og lappes ting, 
og alt muligt andet.  
Kan du lide at bruge din krop, og er du god til at få idéer, der kan bruges 
af andre så meld dig som én af pedellerne! 
 

Håndarbejde 0.6. klasse. 
De første 6 gange skal vi producere ting, der skal sælges når vi har 
Miniby i uge 22. De sidste 4 gange skal I producere ting til jer selv. 
Vi skal strikke sommerfugle, sy ugler, punge, toiletpunge og  hvad I 
ellers finder på. 
 

År 2, periode 1 
August 2022 

Krea 0.-2. klasse 
I kreaforløbet for indskolingen er fantasi og lyst til at arbejde kreativt i 
højsæde.  
I vil blive præsenteret for forskellige materialer og teknikker, som det er 
op til jer hver især at fordybe jer i efter lyst og evner. Man kan starte på 
noget nyt hver gang, eller fordybe sig over flere gange i noget, man er 
blevet optaget af.  “Gelli Plates” og “Mandala Create”(I må Google 
det☺) kommer fra CFU i september. 
Du skal have lyst til at arbejde kreativt med input fra voksne og børn. 

Skotøjsæskekunst 0.-2. klasse 
Vi skal bruge fantasien til at skabe en verden i en skotøjsæske. Det kan 
være et hus, en have med swimmingpool, jeres drømme værelse, livet 
under havet eller i universet - det er helt op til jeres egen fantasi, hvad 
det skal være og hvordan det skal se ud. Der skal bruges forskellige 
materialer, limpistoler, stof, pinde, sugerør, sten, perler, pasta som vi 
farver og selvfølgelig skotøjsæsker – alt hvad vi kan finde af gode ting, 
kan vi bruge. 



  

Airtrack 0.-2. klasse 
Vi skal øve os i at springe højt på airtracken, hvor vi skal hoppe over 
ting. Vi skal lave forskellige øvelser, både på airtracken, men også på de 
forskellige skumredskaber der er i gymnastiksalen. 
 
 

Bevægelse 0.-2. klasse 
På dette valgfag skal vi lave forskellige former for bevægelse, lige fra 
boldspil til forskellige fangelege. Vi er ude så længe vejret tillader det og 
ellers er vi i gymnastiksalen. Husk skiftetøj og indendørssko. 
 
Svømning 3.-6. klasse 
På dette hold træner vi at bevæge os i vandet. Der bliver plads til alle, 
både dem der ikke kan svømme endnu og dem der kan. Vi træner bl.a. 
almindelige svømning, udspring fra kanten og vipper, selvredning hvis 
man falder i vandet og svømning under vand. Der bliver mulighed for 
både at tage svømmemærker og deltage i en overlevelsesprøve. 
 

Rollespil 3.-6. klasse 
I landet Merliosa kæmper klanerne om magten i riget. Dog bliver det 
nødvendigt at klanerne også samarbejder mod den onde Doden Stehl, 
der prøver at overtage verdensherredømmet med sin kæmpe orkhær. 
Men pas på, der er stikkere iblandt jer.  
På valgfaget skal vi arbejde med at udvikle vores egne karakterer. Vi 
skal arbejde med demokrati, samarbejde og strategi. Der vil være en 
blanding mellem valgfrie opgaver og faste dagsmål, der skal løses i 
klanen. For hver spillerunde får klanerne mulighed for at opnå 10 point, 
der kan omsættes til landebrikker og hermed sikre sejren og magten 
over riget. 
Så kom og vær med til at skabe en fed fortælling sammen med os. 
 

Teknologiforståelse 3.-6. klasse 
Vi skal fordybe os i robotter og lære at forstå, hvordan de virker. Vi skal 
kode dem til at gøre forskellige ting, og vi skal forestille os, hvordan vi 
kan bruge robotter i vores hverdag. Vi skal også lære at kode på 
computeren, så man kan forstå, hvordan et computerspil er bygget op. 
 

Cykling 3.-6. klasse 
Vi skal ud og cykle en masse ture i vores lokalområde. Vi skal lære at 
justere vores cykler, så de kører rigtig godt. Når vi er på tur, får vi styrket 
vores sammenhold og sørger for at gøre hinanden bedre. Vi får set en 
masse når vi cykler og vi får en masse luft og motion 
 

Madkundskab 3.-6. klasse 



  

Vi skal i denne omgang arbejde meget med kartofler. Kartofler indgår i 
rigtig mange madretter, den er temmelig sund, mætter godt og kan 
bruges til meget forskelligt. Prøv selv at tænke over, hvad du kender 
med kartofler. 
 

Ær at sy puder og tasker 3.-6. klasse 
Kom og vær med til at sy. 
I vil komme til at arbejde med forskellige materialer, 
Perler, stofmaling, uld, tråd, garn eller hvad vi kan finde på af sjove og 
flotte ting. 
Man behøver ikke at kunne sy på symaskine det lærer du stille og roligt 
 

År 2, periode 2 
oktober 2022 

 

Juleteater 0.-6. klasse 

Vi skal lave et teaterstykke, som handler om julen, og som vi skal vise 
for resten af skolen. Vi skal bruge skuespillere til forskellige roller, men 
vi skal også bruge nogen, som kan hjælpe med at lave scenen flot og 
stå for lys og lyd. 

Fodbold 0.-2. klasse 

• Vi skal lave rigtig fodboldtræning, og vi vil lave en masse sjove 
fodboldlege. 

• Vi skal øve kondition, teknik og taktik.  
• Vi skal både træne almindelig fodbold og med Futsalbold, Det er 

en ny type bold. 
• Vi skal også træne opførsel på fodboldbanen. Fairplay og 

kammeratskab er nøgleord. 
• Vi spiller kampe i slutningen af hver træning. 

Medbring fodboldtøj/idrætstøj og indendørssko. 

Både for piger og drenge. 

 

Tegne og male 0.-6. klasse 

Det bliver et forløb, hvor vi maler og tegner Rundetårn. 
Vi får besøg af en gæstelærer, som vil lære os at bruge en blyant til at 
tegne med. 
Vi tager en tur til København, hvor vi besøger Rundetårn.  



  

Vi tager blyanten med, og hvem siger at Rundetårn skal være røde 
mursten, hvorfor ikke blomster. :-) 
 

Historieskrivning 0.-6. klasse 

Vi skal bruge vores fantasi og i fællesskab skabe en fantastisk, livagtig, 
sjov, farlig, skør, hyggelig/uhyggelig historie! Det ved kun I, for det er jer 
der er forfatterne.  

Vi kan skrive vores egen historie på computer, i hånden eller vi kan lave 
historien digitalt, lave billeder til det skrevne ord eller noget helt andet - 
Vi kan finde vores helt egen udtryksform. Dette skal I være med til at 
beslutte, så I får ejerskab på jeres historie. 
Kun fantasien sætter grænser og I får mulighed for at sætte jeres eget 
præg. 

Vi skal lære at sammensætte en historie fra start til slut 
Vi skal bruge vores fantasi 
Vi skal turde dele vores gode ideer og individuelle ønsker 
Vi skal lege med sproget og ordene 
Vi skal samarbejde i fællesskab og individuelt 
Vi skal have det rigtig sjovt! 
 
Live Rollespil 0.-2 klasse 
I skal selv være med til at opbygge jeres egen karakter i rollespil, og I 
skal selv vælge hvilke evner man kan købe. 
Skal man være kriger, Elver, magiker, dværg eller noget helt andet. Det 
vælger man selv. 
I skal også selv være med til at lave tøj og udstyr til rollespillet. Det gør 
vi bla. i håndarbejde og i sløjd. 
Vi vil se om vi kan bygge/lave en borg i skoven af forskellige materialer. 
Der vil også være kampe, fantasi og sjov i rollespil. 
Der vil i rollespil komme opgaver, som man skal løse i fællesskab. 
 

Stikbold i salen 0.-2. klasse 
Vi skal spille forskellige former for stikbold. Vi skal lære nye spil og god 
opførsel i disse spil. Vi skal grine og spille en masse forskellige spil med 
en blød stikbold. 

Stenmaling 0.-2. klasse 

Vi starter med at male på sten, og øver os i at håndtere pensel og 
maling på runde og anderledes former. 



  

Det kan være som mønstre, små dyr eller bare skønne farver. Senere i 
forløbet vil vi eksperimentere med at lave små sten-skulpturer og 
kunstværker. 

Kids volley 3.-6. klasse 
Vi træner og spiller spillet Kids-Volley. Der er 5 forskellige niveauer i 
spillet med forskellige regler, jo bedre vi bliver jo højere niveau spiller 
vi på. Vi spiller med rigtige volleybolde. Vi spiller i Gym-Salen og 
sætter et volleynet op der. Det er mega sjovt, også selvom man ikke er 
den bedste til volleyball, men det kræver at du tør ramme bolden med 
dine bare arme. 

 
Opgaveløb 3.-6. klasse 

Er du til koder, gåder og quiz? Er du en mester i at finde rundt, eller vil 
du gerne blive det? Finder du spor, når de er der og ser 
sammenhænge, når andre ikke gør? 

I Opgaveløb kommer du ud på opgaveløb som du kender dem, men 
du bliver også præsenteret for forskellige former for koder, rebus´, quiz 
og gåder. Vi arbejder med at lægge spor ud, der er fuldt synlige for 
dem der kender “nøglen” og usynlige for dem der ikke gør.   

Vælg dette valgfag, hvis du vil på opgaveløb og hvis du selv vil lave 
opgaveløb for andre.                           

Madkundskab 3.-6. klasse 
 
Vi skal i denne omgang arbejde med GoCook smagekassen. I år 
handler den om rodfrugter. Det er f.eks. pastinak, persillerod, 
knoldselleri, rødbede, jordskok, gulerod og bolsjebede. Med dem skal 
vi bage og lave forskellige retter både med og uden kød. 
 

Musik 3.-6. klasse 

Vi sætter fokus på at lære at spille på et instrument (det er faktisk ikke 
så svært!). Det er både Lars og Lasse, som vil hjælpe alle med at få styr 
på et instrument. Du vælger selv om det skal være guitar, bas, trommer, 
klaver eller noget andet som du skal blive god til. Undervejs skal vi spille 
sammen som et rigtigt band. Selv inden man er blevet så god endnu kan 
man opleve fornøjelsen af at spille sammen med andre. 

Bordrollespil 3.-6. klasse 



  

I dette rollespil sidder man ved et bord. For enden af bordet sidder en 
Game Master (Spil-leder). Game Masteren fortæller hvad det er for en 
verden du og de andre spillere er i, hvad der sker omkring dig, og 
hvordan alle andre end spillerne opfører sig. Du som spiller skal 
reagere, som din karakter ville reagere, på det du møder, og bestemmer 
selv hvilken vej, du vil gå, hvad du vil sige, og hvordan du vil opføre dig 
overfor dem du møder på din vej 

Vi bruger papir, blyant og terninger. 

I første spil tager vi til vikingetiden, hvor du sammen med dine 
kammerater skal løse en opgave for landsbyens høvding…. 

År 2, periode 3 

Januar 2023 

Boldspil 0.-3. klasse  

Vi skal spille forskellige boldspil der har udgangspunkt i stikbold. Vi skal 
prøve at udvikle vores eget boldspil. 

Sløjd 0.-3. klasse 

Vi arbejder med egne idéer, som I selv finder på. Stig hjælper jer med at 
få det til at se godt ud. 

Filosofi 0.-2. og 3.-6 klasse (blev ikke oprettet)  

Skal man altid tilgive dem man er uvenner med? Hvorfor spiser vi køer, 
men ikke hunde? Kan man skabe en perfekt verden? Kan du også godt 
lide at undre dig og tænke flyvske tanker? Så kom og vær med til filosofi 

Musik 0.-3. klasse  

Vi skal spille på stavspil og små trommer. Vi skal synge og bevæge os til 
musikken. Vi skal også prøve at optræde med det vi har lært. 

Gipsmasker 0.-3. klasse  

Vi skal lave afstøbninger af egne ansigter, dekorere dem og udstille 
maskerne. Hvis der er ekstra tid, laver vi også masker i karton. 

Tegne og male 0.-3. klasse 

Vi tegner og maler en blå hund, men hvor er den blå hund, er den i 
huset eller er den gået en tur? Det kan også være at den skal ud at 



  

sejle? vi arbejder med forskellig materialer, papir, læder, ler eller hvad vi 
finder på. 

Massage, Musik og Mønstre 0.-6. klasse 

Vi farver flotte mønstre (Mandala) og laver vores eget farve-hæfte. 

Vi giver hinanden massage med bl.a. bolde og små koste, og så lytter vi 
til forskellig musik der gør os i godt humør. Medbring gerne dine egne 
farveblyanter, og en blyantspidser. Vi bruger IKKE tusser. 

Dans 0.-6. klasse 

Vi skal danse til forskellige musikgenrer, møde forskellige dansearter og 
lære at bruge vores kroppe til at formidle en historie.   

Broderi 0.-6. klasse 

I broderi er der noget der hedder korssting, det skal vi lære. 

Vi skal brodere en hund, kat, eller sammen finder vi på noget sjovt, det 
kan også godt være at vi maler/ tegner og så skal der broderes på det. 
Til sidst skal det ende med at du laver en gymnastikpose. 

Madlavning 3.-6. klasse 

Temaet for denne omgang madkundskab er “kål”. Vi skal lave retter af 
forskellige slags kål. Der findes f.eks. grønkål, spidskål, hvidkål, rødkål, 
blomkål, kinakål og også broccoli hører til kålfamilien. 

Fodbold 5. og 6. klasse 

Vi skal spille fodbold i hallen. Vi vil have fokus på fairplay. Vi sætter 
fokus på reglerne i almindelighed og på fairplay i særdeleshed. Ikke kun 
som et begreb, men som konkrete handlinger og gerninger 

Strik og hækling “Scrunchies” 3.-6. klasse 

Vi strikker og hækler fede scrunchies med inspiration fra Lærke Bagger, 
som er en verdenskendt strikkedesigner fra Danmark. SÅ find 
tålmodigheden frem, og meld dig til, hvis du vil lave fede scrunchies og 
samtidig hygge med te, snak og strikke-tv. Tag gerne hæklenål eller 
strikkepinde (helst rundpind) med i str. 5 eller 6 og restegarn. 

Smykkeværksted, 3.-6 klasse 



  

 På dette valgfag har vi fordybelsen i fokus. Vi skal bruge vores 
kreativitet og lave smykker med forskellige perler (øreringe, armbånd, 
halskæder m.m.). Vi skal derudover lave kunst med perler. Dette kan 
være perler på ståltråd til et vindspil el.lign. perlekunst. Du skal kunne 
lide at nørkle lidt og bruge dine hænder, da der er fokus på 
koncentrationen og fingersnilde. 

Bordrollespil 4.-6. klasse 

I dette rollespil sidder man ved et bord. For enden af bordet sidder en  

Game Master (Spil-leder). Game Masteren fortæller hvad det er for en 
verden du og de andre spillere er i, hvad der sker omkring dig, og 
hvordan alle andre end spillerne opfører sig.  Vi bruger papir, blyant og 
terninger. 

Filmproduktion 3.-6. klasse 

“ Kortfilm om at gå i skole” 

Du lærer at skrive et manuskript, lave en floorplan, forskellige 
kameravinkler og klippeteknikker som til sidst ender ud med en fed 
kortfilm med jer i hovedrollerne.  

4.-6. klasse Brætspil 

Vi skal spille brætspil af forskellig art. Derudover skal vi konstruere og 
spille vores egne hjemmelavede brætspil. Disse brætspil skal I 
samarbejde om at lave ud af forskellige materialer, såsom pap, karton 
osv. Et eksempel kan være at tegne og finde på egne karakterer til 
Hvem er Hvem, lave jeres egne spørgsmålskort til en quiz med 
forskellige kategorier eller måske et stigespil hvor I selv finder på 
udfordringerne undervejs? Mulighederne er mange og hvis du har god 
fantasi og er fuld af gode spil-ideer, så kom frisk og leg med os! 

 

 


