
Selam Friskole 

 

Fagplan for 0. klasse 

 

  

Formål 

Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens 

arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte barn 

udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet 

fortroligt med skolen. 

  

Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig 

viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre 

på. 

  

Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes 

overgang fra hjem og børnehaveklassen og mellem skolefritidsordning og det 

efterfølgende klassetrin. 

 

 

Børnehaveklassens indhold og mål 

 

Sprog og udtryksformer 

 

Mål: 

 At gøre børnene læringsparate  

 At give børnene forudsætninger for at lære at læse, skrive og regne  

  



Eleven skal: 

 Bruge det talte sprog til at udtrykke sig og forstå, hvad der bliver sagt ved at:  

- lytte og fortælle (genfortælle) og tale sammen 

- rette opmærksomhed mod sproget ved at rime, tælle stavelser og lytte til 

bogstavlyde 

- rette opmærksomhed mod tal, former og mængder 

 skelne mellem bogstaver og tal  

 modtage en besked og udføre en handling gennem givne opgaver  

 lære nye ord og begreber  

 sætte ord på følelser og handlinger  

 løse konflikter sproglig  

  

Forslag til aktiviteter 

 Fortællerrunder, oplæsning  

 Fremlægge for klassen (besøgsbamse, billedbeskrivelser, selvvalgt bog, 

ting/bogstavpose)  

 Sproglege/tallege/spil  

 Rimebog (børnenes eget rim og tegninger)  

 Sanglege  

 KTI test  

 Opgavebøger  

 Kalender  

 Tegne/male/forme  

 

Materialer: 

Diverse oplæsningsbøger 

Diverse spil 

Faglige opgavebøger (Matematiktak) 

Sproglig opmærksomhed 

LæseFidusen 

 

 



Natur og naturfaglige fænomener 

 

Mål: 

 At eleven i det daglige lærer at færdes i og bruge naturen hensynsfuldt og med 

respekt for miljøet.  

 Have kendskab til tal og tælleremser, og kunne kategorisere størrelser, form, antal 

og vægt.  

 

 Eleven skal: 

 Være fortrolig med naturen  

 Få kendskab til nogle af skovens dyr  

 Lære årets rytme i naturens gang  

 Have kendskab til tal og tælleremser  

 Beskrive naturfaglige iagttagelser ud fra størrelse, form antal og vægt  

 Få indsigt i krop, kost og sundhed  

 

Aktiviteter: 

Natur: 

 Tage undervisningen med ud i naturen  

 Tage naturen med ind i klassen (farver, former)  

 Lære at se forskel på træer: fyr, gran, birk, bøg, eg  

 Sange om natur  

 Stikke  

 Film ”I skoven”  

 Klassesæt (bøger)  

 

 Tal og tælleremser: 

 Spille spil  

 Dato, uge, måned hver morgen  

 Øve fødselsdage og adresser  

 BUM-lege  



 Form og mønstre: 

 Lave mønster brikker  

 Spille geometriske spil  

 Bruge centicubes  

 

 Krop, kost og sundhed: 

 Lære barnet at forstå kroppens sammensætning  

 Lave påklædningsdukker  

 Snakke om sund mad (evt. gennemgå madpakken)  

 Lave frokost i børnehaveklassen  

 Få en snak om trivsel i klassen  

 Hvad er en god dag  

  

Materialer: 

  

 Kræftens Bekæmpelse ”Min krop”  

 Eventyret om PRIK  

 Karius og Baktus  

 Video ”Børsteprinsessen”  

 

 

Det praktiske musiske 

  

Mål: 

 At opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder  

 At benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker  

 

Eleven skal: 

 Erhverve sig viden og få indtryk og oplevelser fra forskelligartede udtryksformer og 

medier, billeder, musisk, sange, film, fortællinger og drama  



 Få kendskab til og fortrolighed med brugen af forskellige redskaber, instrumenter, 

materialer, teknikker og arbejdsformer – herunder brugen af IT og medier  

 

Aktiviteter: 

 Computerrum – spil, tal, bogstaver, Internet  

 Billedkunst – tegne, male, farve, klippe, lime  

 Musik – spille, synge  

  

Materialer: 

 Diverse billedkunst materialer  

 Musikinstrumenter  

 Cd’er  

 

 

Bevægelse og motorik 

 

Mål: 

 Beherske og bruge kroppen varieret; grov- og finmotorisk  

 

Eleven skal: 

 Opøve grovmotorisk færdighed og grundlæggende bevægelsesmønstre  

 Videreudvikle finmotoriske bevægelser  

 Styrke øje-hånd koordinationen  

 Udnytte skolens områder – ude og inde – til motoriske udfoldelser  

 

Aktiviteter: 

 Idræt, leg og bevægelse  

 Frikvarter  

 Små pauser i undervisningen (fingergymnastik, indøvelse af blyantsgreb)  

 Gåture  

 Lego  



 Konstruktionslege  

 Sanglege  

 Dukseordninger  

 Skrivning af ordkort  

 Fælleslegetimer  

 Årstidspyntning  

 Motionsdag  

  

Materialer: 

  

 Multi rum og idræts redskaber  

 Gør brug af udendørs muligheder  

 Bevægelse og drama til CD en ”Rumrejse med rumlerikkerne”  

    

 

Sociale færdigheder – samvær og samarbejde 

 

Mål: 

 At blive en harmonisk klasse  

 At skabe venskaber i klassen og på tværs af årgangen  

 At være gode klassekammerater  

 At føle glæde ved at gå i skole  

 Børnene bliver i fornødent omfang guidet af en voksen, der aftager i takt med at 

børnenes selvhjælp vokser  

 At samarbejde med forældrene på en for barnet synlig måde og igennem 

samarbejdet opbygge gensidig tillid  

  

Eleven skal: 

 Acceptere hinandens forskelligheder  

 Aflæse kropssprog  

 Tage del i ansvaret for fællesskabet  



 Tage ansvar for egne handlinger  

 Medvirke til at opbygge klassens regler og normer  

 Lytte for at kunne forstå og følge en instruktion og forstå en kollektiv besked  

 Lytte til hinanden  

 Vælge, fastholde et valg og fordybe sig i et arbejde  

 Øve sig i at arbejde i større og mindre grupper  

 At få et fælles ansvar for oprydning  

 Være med i dukseordning  

 

Aktiviteter: 

 Lege – herunder fri leg, rollelege, strukturerede fælleslege  

 Dramatik  

 Arbejde med klassen regler og normer  

 Arbejde med konkrete opgaver  

 Værkstedsarbejde  

 Fortællerrunder  

 Fælles legetimer  

  

Materialer: 

 ”Trin for trin”  

 Sociale spil  

 Klassens materiale i øvrigt  

 Benyttelse af visuelle systemer som synliggør forskellige arbejdsopgaver/regler  

 Post mappen og adfærdspapiret hhv. positiv brev hver anden uge  

 


