
Planer for undervisning 

Karise Skole uge 14 
 

Indskolingen: 

Ugeplan for 0.kl 

 

Kære elever og forældre i 0. klasse. 
 

Annette har i denne uge fået ringet hjem til alle de dygtige elever i 0.A. Det har været en fryd, at tale med jer og STOR ROS til mor og far, som hjælper med 
hjemmeskolen. 
Jeg er meget STOLT over jeres indsats og alle de opgaver, som i elever får øvet og når i løbet af jeres hjemmeskole. 
WELL DONE! 
 

Dokumentet, som blev sendt ud pr. mail i Aula fredag d. 13/3 2020 gælder stadigvæk og kan bruges til hjemmeskole i uge 14. Derefter holder vi Påskeferie og 
håber rigtig meget, at kunne vende tilbage til vores gode skole og en daglig undervisningsdag i 0. klasse. 
Vi savner nemlig alle sammen skolen og hinanden og håber vi ses efter påske.  
 
Flere ideer til hjemme undervisnings hygge i uge 13 og 14: 
 

 Morgensang med Phillip Faber kl. 9.05 på DR 1.  
 Rander Regnskov med Asser og Brian - på Facebook kl. 9.00. 
 Zoologisk Have - på Facebook kl. 10.00. 
 Kattegatcentret - Facebook  
 GULDMINEN - ISI Idræts Friskolen - Facebook. (Øvelsesbanken)Her giver de inspiration til hjemmeundervisning og træning. F.eks. kan du hoppe i 

trampolin imens du øver tabel - skrive og hoppe talrække/tabel på stranden - løbediktat etc. 
 GratisSkole.dk (Fri download af undervisningsmaterialer) 
 mattip.dk (Ideer og kopiark til matematik) 
 frilaesning.dk (I skal bruge elevens UNI-LOGIN) Gå til BIBLIOTEK - LIXTAL og vælge en bog, som du selv kan læse eller få læst højt. Mange af bøgerne 

med Lix 0-5 er 100% LYDRET.  
 
Flere elever havde været på Facetime og talt sammen. De fortalte, at det havde været godt. Så! måske også det kan være en ide til at holde kontakten til 
hinanden i klassen. 
Man kan eksempelvis spille uno eller andre spil mod hinanden gennem facetime. 
 

Da det snart er Påsketid, kan i jo “måske” få lov til, at koge æg og male på dem, klippe gækkebreve, og være med til, at ordne, så og plante i haven. En frisk 
cykeltur ud i foråret, kan jo også blive en herlig og lærerig oplevelse. Måske! er i heldige, at se/høre en flok Traner eller Viben og Lærken. Lyden af forår. 



HUSK! 
 

Hvis i har spørgsmål til nødpasning, henvendelse til Elina på tlf. nr. 29266704 
 

Ved beskeder og sygemelding er det RIGTIG VIGTIGT, at i skriver til Annette og Louise (Marie Louise på aula) senest til kl. 9, da vi skal sende info vedr. bl.a. 
sygefravær til Kirsten (sekretær) senest kl. 10. 
 

Vi ønsker jer fortsat rigtig god vind med hjemmeskolen og håber i passer på hinanden og fortsætter med, at tage de gode valg. 
 

“Lov mig, at du altid vil huske dette: Du er modigere, end du tror, stærkere end du ser ud til og klogere, end du ved.” 
(Peter Plys) 

 

 

 

De venligste hilsner og rigtig god familie Påske hjemme hygge i uge 15.  
 

Louise & Annette 

 

  



Ugeplan for 1.kl 

Uge 14 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
Den første 
læsning på 
chromebook. 
20 min. 
frilæsning/ 
oplæsning 
 
Matematik: 
Opgaver 
matematik- 
fessor 
 
 
Engelsk:  
 
Træn tal, farver 
osv. 

Dansk: 
Den første 
læsning på 
chromebook  
20 min. 
frilæsning/ 
oplæsning 
 
Matematik:  
opgaver 
matematik- 
fessor 
 
 
Engelsk: 
 
træn tal, farver 
 

Dansk: 
Den første 
læsning på 
chromebook 
20 min 
frilæsning/ 
oplæsning 
 
Matematik: 
opgaver 

matematikfessor 

 

 
 

Dansk: 
Den første 
læsning på 
chromebook 
20 min 
frilæsning/ 
oplæsning 
 
Matematik: 
Opgaver 
matematik- 
fessor 
 
 
Engelsk: 
 
Syng nursery 
rhymes på 
youtube 

Dansk: 
Den første 
læsning på 
chromebook 
20 min 
frilæsning/ 
oplæsning 
 
 
Matematik: 
Opgaver 
matematik- 
fessor 
 
 
Engelsk: 
Lyt til nusery 
rhymes på 
youtube 

Kære forældre, i 1.kl har man brug for lidt variation i forhold til Matematikfessor, så kan man prøve mathplayground og matematikbogen.dk. Jeg ligger med jævne mellemrum 

opgaverne. Jeg ligger også lidt ekstraopgaver ind til dem, som er hurtige færdige. Eleverne kender også  

Tv- udsendelserne med Hr skæg. Her finder man gode sange, samt spændende opskrifter på ballonchokoladeskåle og smoothie med chokoladeskildpadder. 

Og husk på, at det kan være matematik i både at lave mad sammen, dele fredagsslik, gå udI haven og så frø. 

 

I dansk er der vigtigt at holde fast i daglig læsetræning, men også oplæsning. På frilæsning.dk er der også godt materiale at hente. Her både fag og skønlitteratur. Eleverne 

gerne lave læsebog og opgavebog færdig. Men del det selv lidt op så det passer I Jeres planlægning. Med Unilog kan man også træne engelsk på Clio online. 

 

God arbejdslyst og sørg også for at få frisk luft 

 

Pas godt på hinanden. 

 

Mange gode tanker og forårshilsener fra  

Karin og Michael 



Ugeplan for 2.kl 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk 
Makkerlæsning 

Skrivehæfte  

Superdansk 

  

“Den første læsning” på 

cromebook 

 

Grammatip 

 

Matematik: 

Jeg lægger opgaver ind på 

matematikfessor både SKAL 

og MÅ opgaver. 

Lav også i mapperne, spil 

nogle spil og lav på 

mathplayground.com 

Udfyld dagskema som jeg 

sender mandag og send det 

retur. 

 

Dansk 

Makkerlæsning 

Skrivehæfte  

Superdansk 

  

“Den første læsning” på 

cromebook 

 
Grammatip 
 
Matematik: 

Jeg lægger opgaver ind på 

matematikfessor både SKAL 

og MÅ opgaver. 

Lav også i mapperne, spil 

nogle spil og lav på 

mathplayground.com 

Udfyld dagskema som jeg 

sender mandag og send det 

retur. 

Dansk 
Makkerlæsning 

Skrivehæfte  

Superdansk 

  

“Den første læsning” på 

cromebook 

 
Grammatip 
 
Matematik: 

Jeg lægger opgaver ind på 

matematikfessor både SKAL 

og MÅ opgaver. 

Lav også i mapperne, spil 

nogle spil og lav på 

mathplayground.com 

Udfyld dagskema som jeg 

sender mandag og send det 

retur. 

Dansk 
Makkerlæsning 

Skrivehæfte  

Superdansk 

  

“Den første læsning” på 

cromebook 

 
Grammatip 
 
Matematik: 

Jeg lægger opgaver ind på 

matematikfessor både SKAL 

og MÅ opgaver. 

Lav også i mapperne, spil 

nogle spil og lav på 

mathplayground.com 

Udfyld dagskema som jeg 

sender mandag og send det 

retur. 

Dansk 
Makkerlæsning 

Skrivehæfte  

Superdansk 

  

“Den første læsning” på 

cromebook 

 
Grammatip 
 
Matematik: 

Jeg lægger opgaver ind på 

matematikfessor både SKAL 

og MÅ opgaver. 

Lav også i mapperne, spil 

nogle spil og lav på 

mathplayground.com 

Udfyld dagskema som jeg 

sender mandag og send det 

retur. 

Info til Dansk: 

Vi fortsætter med den samme ugeplan, som i de sidste to uger. Dog har jeg tilføjet nogle opgaver inde i grammatip.com 

Hvis i synes der mangler opgaver til jeres barn, så skriv til mig i Aula. Mange forlag stiller deres materialer gratis til rådighed i denne tid, men jeg vil ikke overbebyrde jer og 

børnene med opgaver, det er de muliges kunst. Så vær sød at give mig en tilbagemelding, om det er passende med opgaver jeres børn har. 

 

  



EKSTRA: 

●    Derudover er det muligt at læse frilæsningsbøger fra frilæsning.dk, her kan du også få læst bogen højt. 

●   Kig evt. også ind på www.alinea.dk/sofaskolen. Portalen åbner på mandag op for gratis virtuel undervisning i dansk og matematik. 

●   Og her kan i også finde frilæsningsbøger. https://gratisborneboger.wordpress.com/ 

●   legoglektie.dk Denne side giver inspiration til sjove og kreative lege med læring til børn, som i let kan bruge i hverdagen, i børnehaven eller skolen. 

● På Filmstriben kan i låne 4 film om måneden hvis i opretter jer som bruger.  

● Maneno.dk 

 

Ugeplan for 3. kl. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
15 - 20 min 
læsning*1 
Opfølgning på 
læsning*2 
Højtlæsning*3 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
Arbejdsbog:  let's 
do it s.37 

Dansk: 
Læs og følg op. 
Højtlæsning 
Skriv et eventyr 
OBS! Læs først 
om eventyr i *4 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
 
 

Dansk: 
Læs og følg op. 
Højtlæsning 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
Arbejdsbog: let's 
do it s.38 
 
 
                                                                           

Dansk: 
Læs og følg op 
Højtlæsning. 
Lav 
grammatip.com 
*5 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
 
 

Dansk: 
Læs og følg op. 
Højtlæsning. 
Matematik: 
Løs opgaver på 
matematikfessor 
Engelsk: 
Arbejdsbog: let's 
do it s.39 
 
 

Dansk:  

 

*1: Læs fra hjemmesiden: frilæsning.dk eller i diverse bøger, I har derhjemme. Læs primært skønlitteratur men put gerne noget andet ind en gang om ugen, f.eks. ugeplade, 

faglitteratur, avisartikler. Forsøg at finde noget der passer i sværhedsgraden til jeres barn. Hvis det er svært at finde gode indholdsrige historier, der passer i sværhedsgraden så 

suppler med en historie, I læser højt og lav opfølgningen på det. 

Læs teksten mindst 2 gange til den læses flydende. 

 

*2: Hver dag laves opfølgning på det læste: 

● Snak ud fra en tidlinie:         før     nu      efter           .  

○ Hvad mon der er sket inden, historien startede? Laves kun når I starter med en ny bog. 

○ Hvad skete der i den bid, I har læst i dag? Lav evt. et super kort resume på tre linier, som enten barn eller voksen skriver ned. 

○ Hvad mon der sker senere i historien? Er der nogle spor i teksten, som antyder noget vil ske? Når historien slutter helt, så spørg stadig om det samme. 

http://www.alinea.dk/sofaskolen
http://www.alinea.dk/sofaskolen
https://gratisborneboger.wordpress.com/
https://gratisborneboger.wordpress.com/


● Snak ud fra følgende hv.-spørgsmål: 

○ Hvem er med? Hovedperson, personkarakteristik. Laves helst når I starter med en ny bog. 

○ Hvor foregår historien? Sted og Tid. Hvad får vi at vide og hvad kan vi måske gætte 

○ Hvad skete der i dag? Samme spørgsmål som ved tidlinien. 

 

Disse to opgaver: tidslinie og hv.-spørgsmål behøver ikke laves alle sammen hver dag. Skift lidt mellem de forskellige tilgange til teksten. Børnene har prøvet begge dele. 

 

● Slut af med hver dag at skrive en eller to sætninger af fra teksten så pænt som muligt på et linieret stykke papir. Kræv at de gør deres absolut bedste. Hellere lidt men 

godt. 

 

*3: Vælg en god bog, gerne lidt sværere end jeres barn selv kan læse, og læs højt i ca. 20 min. Det skal føles som en hyggestund, men snak gerne om handlingen undervejs. 

“Hvad sker der?”, “Hvad synes du om...?”, “Hvad tror du sker nu?”, “Hvad ville du have gjort?” osv. Snak også om betydnings-svære ord eller ordsprog. 

 

*4: Skriv et eventyr. 

Folkeeventyr er nogle af de ældste fortællinger, der findes. De er blevet fortalt fra mund til mund i mange hundrede år. På den måde har de overlevet helt til i dag, selv om de 

har ændret sig noget gennem tiden.  

Et eventyr har nogle helt særlige karakteristika også kaldet genretræk, som I også skal have i jeres eventyr. 

 

● Eventyr er en kort, afsluttet fortælling. Der er altså ikke flere historier blandet ind i hinanden eller flere kapitler. 

● Handlingen foregår engang i gamle dage på et ubestemt sted (f.eks. langt ude i skoven). Man ved altså ikke helt, hvor eller hvornår eventyret foregår. Start med: “Der 

var engang...”. 

● Handlingen har ofte magiske og overnaturlige træk. Der er måske en trold eller en magisk ring. 

● Handlingen er ofte delt i tre afsnit: 1. En kort forhistorie (hjemme), 2. En række prøvelser og farer, der skal overvindes (ude), og 3. En afslutning, hvor alt ender godt 

(hjem). 

● Personerne er enten gode eller onde. Man fortæller om dem ved at fortælle om, hvad de gør, men man får ikke noget at vide om, hvad de tænker. 

Personerne har sjældent navne. Ofte kaldes de bare ’kongen’, ’prinsessen’ eller ’drengen’.  Hvis de har navne, er det almindelige gamle danske navne som fx Anne, 

Poul og Hans. De kan også have et navn, der passer til deres udseende eller egenskaber, fx Snehvide eller Askepot. 

Man får ikke ret meget at vide om personerne. De bliver højst beskrevet som fx ’gode’, ’smukke’, ’grimme’ eller ’kloge’. 

● Der bruges ofte talmagi, f.eks. går tallet 3 igen i mange eventyr.  Der er 3 brødre, 3 forhindringer/prøvelser, 3 ting de skal finde osv. 

● Der er tit en morale i eventyr. Det vil sige, at eventyret fortæller, at det gode vinder over det onde. Man skal aldrig give op, lige meget hvor svært man har det, for 

retfærdigheden vil til sidst altid vinde over det uretfærdige. 

● Eventyr ender altid lykkeligt. Slut eventuelt med: “og de levede lykkeligt til deres dages ende”. 

 

Her er et eksempel på et eventyr: 

De Tre Bukke Bruse  



Der var engang tre gedebukke, som alle hed Bukke Bruse: Lille Bukke Bruse, mellemste Bukke Bruse og Store Bukke Bruse (de er 3, og de hedder noget, der passer til, hvad de 

er). De ville meget gerne over broen til det grønne græs (ubestemt sted: en bro og et sted med græs) for at spise sig tykke og fede. Men under broen boede en grim (kort 

beskrivelse af trolden) og farlig (ond) trold (magisk væsen), som de også måtte gå over for at komme til det dejlige grønne græs. (1. afsnit: hjemme - på den ene side af broen) 

Den Lille Bukke Bruse gik først af sted over broen – trip, trip, trip, trip, trip... Da trolden hørte den lille Bukke Bruse, råbte den: ”Hvem er det, der tripper på min bro?” ”Det er 

bare mig, den lille Bukke Bruse.” ”Nu kommer jeg og æder dig,” sagde trolden. ”Uha, nej! Jeg er så lille og tynd. Vent til den mellemste Bukke Bruse kommer, han er meget 

større,” sagde lille Bukke Bruse nervøst. ”Nå, så lad gå da,” sagde trolden. Nu kom den mellemste Bukke Bruse over broen – trip, trap, trip, trap, ... ”Hvem er det, der tramper 

på min bro?” ”Det er bare mig, den mellemste Bukke Bruse.” ”Nu kommer jeg og æder dig,” råbte trolden. ”Uha, nej! Vent til den største Bukke Bruse kommer. Han er meget 

større og meget tykkere end mig,” sagde den mellemste Bukke Bruse. ”Nå, så lad gå da,” sagde trolden. Nu gik den største Bukke Bruse over broen – tramp, tramp, tramp, 

tramp… Nu var trolden sur og arrig og skreg ”Hvem er det der tramper på min bro?” ”Det er mig, den store Bukke Bruse.” ”Nu kommer jeg og æder dig,” brølede trolden. ”Kom 

du bare,” brølede den store Bukke Bruse tilbage. ”Jeg er ikke bange. Jeg har horn, og jeg kan stange!” Så røg trolden på hovedet ned i åen (2. afsnit: 3 prøvelser, enkle 

gentagelser) og kom aldrig mere tilbage. (3. afsnit: hjemme - de er alle nået til den anden side af broen, ender lykkeligt) Se det var et rigtig eventyr! 

 

Eventyret skrives  på googledrev, og lægges i undermappen: Eventyr uge 14...uge 15.  Husk at skrive titel og elevnavn som dokumentnavn. 

 

*5: Lav opgaver på grammatip.com. Der ligger opgaver til jer alle. I uge 14 handler de om navneord (ting-ord), dem man kan sætte en eller et foran. I skal logge ind med unilog-

in. Jeg kan se, hvor meget I når, og hvor rigtigt det er. Hvis nogen kommer til at tørste efter flere opgaver så skriv, og jeg sender flere. 

 

  



Mellemtrin: 
 

Ugeplan for 4a 
Dansk: 

I denne uge arbejder vi med forløbet “Nonsenspoesi”. Opgaver skal afleveres i google classroom. I Classroom er der link til forløbet, og eleverne kan stille spørgsmål. 

Her har i koden der skal bruges til classroom: 7s47akj 

 
I må meget gerne enten læse engelsk derhjemme 10 min 2 gange om ugen, eller have små engelske samtaler i løbet af ugerne. Bøger kan findes på superreaders.dk eller ereolenglobal. 
 
Matematik: I matematik skal i løse opgaver på matematikfessor. Vi skal arbejde med omregning. Læs venligst læringsmålene for forløbne under ugeskemaet.  

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: (classroom) 
-Introduktion 
- Videopræsentation om 
nonsenspoesi 
1. Ind i genren 
2. Verden på hovedet 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik: 
Løs opgaverne matematikfessor 
omregning - tid  
  
  

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: (classroom) 
3. Nyt sprog og gamle klichéer 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik: 
Løs opgaverne matematikfessor 
omregning - tid status  
 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: 
4. Nyt sprog og gamle klichéer 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik: 
Løs opgaverne matematikfessor 
omregning - længdemål modul 1  
 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: 
5. Sprogets musik 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik: 
Løs opgaverne matematikfessor 
omregning - længdemål modul 2  
 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: 
6. Brug det, du har lært 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik: 
Løs opgaverne matematikfessor 
omregning - længdemål status 
 
Engelsk: 
Aflever jeres ‘Wildlife in Australia’ 
slides i classroom. I skal aflevere det 
under opgaven: ‘Wildlife in 
Australia - google slide aflevering’ 
 
Lektie på grammatip.com 
(navneord) 
 

  

Matematik:   

GEOMETRI OG MÅLING - MÅLING  

Eleverne arbejder med omsætning mellem de forskellige tidsenheder uger, dage, timer, min og sek.  

 

 

https://classroom.google.com/
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/genrer/nonsenspoesi


Læringsmål:  

● Jeg kan omregne mellem uger og dage  

● Jeg kan omregne mellem dage og timer  

● Jeg kan omregne mellem timer og minutter 

● Jeg kan omregne mellem minutter og sekunder  

 

GEOMETRI OG MÅLING - MÅLING  

Eleverne arbejder med omsætning mellem de forskellige længdeenheder mm, cm, m og km.  

Læringsmål:  

● Jeg kan omregne mellem km og m  

● Jeg kan omregne mellem m og cm  

● Jeg kan omregne mellem cm og mm  

 

Ugeplan for 4b 
Dansk: 

I denne uge arbejder vi med forløbet “Nonsenspoesi”. Opgaver skal afleveres i google classroom. I Classroom er der link til forløbet, og eleverne kan stille spørgsmål. 

Her har i koden der skal bruges til classroom: 7s47akj 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: (classroom) 
-Introduktion 
- Videopræsentation om 
nonsenspoesi 
1. Ind i genren 
2. Verden på hovedet 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Engelsk: Der kan frit arbejdes i Lets 
do it, eller i opgaverne om 
navneord på Grammatip.dk. Det 
forventes, at der bliver brugt min 
1,5 time ugentligt på ovenstående. 
 
Matematik:  
Der sendes opgaver over jeres mail, 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: (classroom) 
3. Nyt sprog og gamle klichéer 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik:  
Der sendes opgaver over jeres mail, 
som skal løses og sendes retur til 
mig.  
Ekstra opgaver: spillene, jeg har 
sendt, opgaver på matematikfessor 
og mathplayground.  
Et ugeskema sendes igen, som skal 
udfyldes og sendes retur. 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: 
4. Nyt sprog og gamle klichéer 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik:  
Der sendes opgaver over jeres mail, 
som skal løses og sendes retur til 
mig.  
Ekstra opgaver: spillene, jeg har 
sendt, opgaver på matematikfessor 
og mathplayground.  
Et ugeskema sendes igen, som skal 
udfyldes og sendes retur. 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: 
5. Sprogets musik 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik:  
Der sendes opgaver over jeres mail, 
som skal løses og sendes retur til 
mig.  
Ekstra opgaver: spillene, jeg har 
sendt, opgaver på matematikfessor 
og mathplayground.  
Et ugeskema sendes igen, som skal 
udfyldes og sendes retur. 

Dansk: 
- 20 minutters frilæsning 
- Læs 2 sider højt for en voksen 
Nonsenspoesi: 
6. Brug det, du har lært 
 
Ekstra: grammatip.com 
 
Matematik:  
Der sendes opgaver over jeres mail, 
som skal løses og sendes retur til 
mig.  
Ekstra opgaver: spillene, jeg har 
sendt, opgaver på matematikfessor 
og mathplayground.  
Et ugeskema sendes igen, som skal 
udfyldes og sendes retur. 

https://classroom.google.com/
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/genrer/nonsenspoesi


som skal løses og sendes retur til 
mig.  
Ekstra opgaver: spillene, jeg har 
sendt, opgaver på matematikfessor 
og mathplayground.  
Et ugeskema sendes igen, som skal 
udfyldes og sendes retur. 
 
 

 

Ugeplan for 5a 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  

 
Matematik: 
 
Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  
Husk at I skal aflevere jeres 
skriveopgave (s. 18 i opgaverne om 
Ordsprog og talemåder)  til mig på 
google drev. Opgaven afleveres i et 
Google dokument. 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  
Skriveopgave - se vedhæftede 
opgaver. Opgaven skrives i et 
google dokument. 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  
Skriveopgaven afleveres til mig. 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 



helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  
 
 
 
Tysk:  
 
Log ind på villeby.alinea.dk med 
jeres uni-login.  
 
Vælg tysk 
 
Arbejd løs i  ca 30 minutter. 
 
 

 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  

helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  
 
 
 
Tysk:  
 
Log ind på villeby.alinea.dk med 
jeres uni-login.  
 
Vælg tysk 
 
Arbejd løs i  ca 30 minutter. 

Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  

står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  

 

Dansk: 

Campstavning - børnene logger ind med deres uni log in. Jeg kan følge børnenes arbejde, og de kan selv klare opgaverne. De må selv vælge hvilke opgaver de arbejder med.  

Jeg vil gerne have, at børnene logger på Aula alle  hverdage mellem 10 og 12, så jeg kan sende beskeder til dem og eventuelt hjælpe dem, hvis der er behov for det. 

Da rigtig mange har haft svært ved at komme på min uddannelse, så har jeg vedhæftet skriveopgaverne her på Aula. De skal vælge at lave en af opgaverne. 

 

De børn i klassen, der har ordblindevanskeligheder, skal se bort fra Campstavning, men logge ind på campord.alinea.dk og arbejde der. Jeg kan også her følge deres arbejde. Det er vigtigt, at de 

her ser videoinstruktionerne.  

 

Hvis I mangler bøger, så kan I stadig finde bøger på superbog.dk, atlantbib.org, https://gratisborneboger.wordpress.com, frilæsning.dk 
 

Matematik: 

 I forældre må også meget gerne skrive almindelige plus/minus/gange og division opgaver ned i børnenes hæfte. UNDER HINANDEN ikke ved siden af hinanden. HUSK at ved 

minusopgaver skal det øverste tal være det største. Ved division opgaver skal det gå op.  

 

Tysk: 

Husk at se på gloserne, der står nederst ved læseteksterne.  

https://gratisborneboger.wordpress.com/


 

I må selvfølgelig også meget gerne skrive til mig ved evt spørgsmål. 

 

Ugeplan for 6a 

Hvis I mangler bøger, så kan I finde bøger på superbog.dk eller atlantbib.org 
Som noget helt nyt er der blevet åbnet for at hente bøger på https://gratisborneboger.wordpress.com mens skolerne er lukkede. 
Der kan også hentes bøger på frilæsning.dk 
Se evt  www.alinea.dk/sofaskolen Her kan eleverne blive undervist i dansk og matematik. 
Stavevejen.dk er stavespil 
På forsiden i Aula lægges løbende nye links ud til opgaver og aktiviteter. 
 
Engelsk: 
I må meget gerne enten læse engelsk derhjemme 10 min 2 gange om ugen, eller have små engelske samtaler i løbet af ugerne . Bøger kan findes på superreaders.dk eller 
ereolenglobal. Hvis i ønsker at træne mere engelsk kan i fx gøre det på sproglinks.dk: sproglinks.dk/engelsk/internetoevelser-engelsk eller camp engelsk: 
campengelsk.alinea.dk/ 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
I denne uge skal du skrive en 
novelle. Maria følger med i dit 
arbejde via google drev. Se 
oplæg til opgaven i dokumentet 
“Novelleskrivning”, som jeg har 
vedhæftet sammen med denne 
ugeplan.  
 
Idag skal du læse oplægget 
grundigt, og tale med en voksen 
om punkterne. 
Lav en brainstorm med ideer til 
tema, konflikt, budskab og 
handling.( Brainstorm laves i 
kladdehæfte eller på papir, skal 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 
 
Engelsk: 
Lav opgaven: “Star profile - 
aflevering” i classroom. 
 
Grammatip.com (udsagnsord i 
datid) 
 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 
 
Engelsk: 
Lav opgaven: “Star profile - 
aflevering” i classroom. 
 
Grammatip.com (udsagnsord i 
datid) 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 
Opgaven afsluttes senest kl. 15. 
Husk at læse korrektur - ret den 
igennem for stavefejl, store 
bogstaver og tegnsætning. 

http://www.alinea.dk/sofaskolen
https://www.sproglinks.dk/engelsk/internetoevelser-engelsk
https://campengelsk.alinea.dk/


ikke afleveres til Maria) 
 
Opgaven er lektie til på fredag kl 
15. 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Modul 1 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april.  

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- modul 1 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Modul 2 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Modul 2 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Status 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

 

 

  



Udskoling: 

Ugeplan for 7. kl 

Dansk 

Jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis I synes, at I har nogle vildt gode idéer, til noget I kan lave. Skriv endelig til mig. 

 

Nye lektier 

I første omgang får I en lille skriftlig opgave i dansk: I skal skrive én side i google docs og aflevere (dele med mig), som handler om alt det, du glæder dig til, når 

epidemien er overstået. Der må også gerne stå noget om, hvad du bekymrer dig om lige nu, og hvad du lige nu synes er svært ved alt det her sygdom og smitte. 

Deadline: fredag den 3. april. 

 

I må selvfølgelig gerne øve videre på grammatip.dk. Husk: “Det er sejt at være dygtig!” 

 

Og så er frilæsning (romaner og faktabøger) givet helt fri - læs, læs og læs!  

 
Biologi 

Her arbejder I fortsat med forberedelse af fremlæggelse af emner fra grundbogen. I er delt i grupper. 

 

Hvis I er færdige med forberedelsen, så kan I øve jer - brug evt. Skype, så I kan gøre det i fællesskab. 

 

I må også meget gerne lave noget selvstudie af følgende emner, som I kan finde meget viden om i de forskellige portaler og på nettet generelt: Fotosyntese, gensplejsning, 

kloning, ernæring, motion, økosystemer,global opvarmning, mikroplast i havene, evolution, genetik… 

 

Tysk/Engelsk 

Læse og oversætte en tekst om påske, som er delt med på Clio Online Tyskfaget. 

 

Geografi, historie og engelsk 

Kære forældre i 7A 

Information om hvad eleverne skal arbejde med, vil stå som vanligt under fagene i Aula skemaet. 

Når uddannelsesmaterialet skal tilgåes; går man via min uddannelse og ind i fagmappen fx. engelsk 7A. 

Vh Henrik 



 



Ugeplan for 8K: 

Dansk:  

I skal skrive en stil i dansk, hvor I skal vælge mellem at skrive et portræt eller en øjenvidneberetning. 

I Genreoversigten øverst på siden (se link nederst) kan du læse mere om den genre, du har valgt at skrive, og hvilke virkemidler du skal være opmærksom på. 

Du skal skrive ca. 1 1/2 side og husk kildeliste, hvis du benytter kilder fra internettet i din opgave. 

 

Stilen skal deles med mig i Google drev senest tirsdag den 14. april. 

 

Du skal vælge at skrive: "Et portræt" eller "Øjenvidneberetning". Læs oplægget grundigt igennem og besvar alle punkterne. Vær opmærksom på krav til indhold og layout. 

 

Link til stiloplægget: https://skriftligfremstilling.gyldendal.dk/opgavebase/8-klasse 

 

God skrivelyst til Jer alle� 

Mange hilsner 

Helle 

 

Fysik/kemi og Matematik: 

I fysik/kemi skal I benytte clio online portalen https://portals.clio.me/dk/fysikkemi/, som I også har benyttede i sidste uge.  

STATUSPRØVE: 3 sæt statusprøver til evaluering alle med følgende moduler:  

Modul 1: De 4 regningsarter og reduktion 

Modul 2: Talforståelse  

Modul 3: Brøk, procent, decimaltal og promille 

Modul 4: Geometri, omregning, koordinatsystemet, linjens ligning og statistik  

Modul 5: Variable, ligninger og uligheder 

Modul 6: Tekstopgaver 

  

https://skriftligfremstilling.gyldendal.dk/opgavebase/8-klasse


 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Matematik: 
Matematik 
fessor status 
1A 

Matematik: 
Matematikfessor status 
1B  
Fysik/kemi: Besvar 
opgaverne Magnetisme - 
nord og syd, Energi og 
Bæredygtighed 1. 
Opgaverne skal besvares 
inden fredag d. 3. april 
kl. 23.59. I må gerne 
bruge noter og nettet 
under besvarelsen. 
Derudover har jeg lagt 
en frivillige 
opgave(Induktion 1), 
hvilket jeg varm 
anbefaler.  

Matematik: 
Matematik 
fessor status 
1C 

Matematik: 
Lille 
problemregn
ing sæt på 
matematikfe
ssor 

Matematik: 
Matematikfessor 
færdigheds- 
regning uge 14 

 

Biologi: 

Her arbejder I fortsat med forberedelse af fremlæggelse af fællesfagligt fordybelsesområde. 

Udforsk de forskellige online muligheder for samarbejde - fx Skype. 

Hvis I er færdige med forberedelsen, så kan I øve jer - brug evt. også Skype her, så I kan gøre det i fællesskab. 

I må også meget gerne lave noget selvstudie af følgende emner, som I kan finde meget viden om i de forskellige portaler og på nettet generelt: Fotosyntese, gensplejsning, 

kloning, ernæring, motion, økosystemer,global opvarmning, mikroplast i havene, evolution, genetik… 

 

Kulturfagene: 

I kulturfagene skal I kigge på konsekvenserne, både de socioøkonomiske, såvel som de menneskelige konsekvenser af Covid-19. Undersøg om det kunne have været håndteret 

anderledes (hvad siger eksperterne), har vi gjort nok og kommer det her til at præge Det danske samfund gennem de kommende år? Husk at inddrage kilder og lav kildekritik. 

Få flere sider af samme sag, så jeres undersøgelse ikke bliver alt for ensidig.  Det her kan ikke laves på et øjeblik, så brug 3 timer i denne uge, så må vi se om vi kommer tilbage 

og kan fortsætte i klassen, eller også fortsætter I selv arbejdet efter påske.  

God arbejdslyst.� 

Dorthe 



Tysk: 

I skal læse og oversætte teksten “Ostern”, der handler om påske. Teksten er delt med Jer på Clio Online tyskfaget. 

 

Engelsk: 

I skal færdiggøre jeres gruppearbejde med “Making a difference”. Grupperne skal efter lockdown være klar til at fremlægge 5 minutter pr. person, lavet slides og talerkort med 

stikord, have øvet på fremlæggelsen (udtale, intonation m.m.) 

 

Hvis nogle af Jer ønsker noget mere at læse i engelsk, kan I finde nogle spændende tekster via dette link:https://inenglishplease.dk/books/  

 

Rigtig god arbejdslyst og god påske til jer alle. 

 

Mange hilsner 

Lærerne i 8.K 

 

 

 
 

 

Ugeplan for 8S 

Dansk 

Jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis I synes, at I har nogle vildt gode idéer, til noget I kan lave. Skriv endelig til mig. 

 

Nye lektier 

I første omgang får I en lille skriftlig opgave i dansk: I skal skrive én side i google docs og aflevere (dele med mig), som handler om alt det, du glæder dig til, når 

epidemien er overstået. Der må også gerne stå noget om, hvad du bekymrer dig om lige nu, og hvad du lige nu synes er svært ved alt det her sygdom og smitte. 

Deadline: fredag den 3. april. 

 

I må selvfølgelig gerne øve videre på grammatip.dk. Husk: “Det er sejt at være dygtig!” 

 

Og så er frilæsning (romaner og faktabøger) givet helt fri - læs, læs og læs!  

 
Biologi 

Her arbejder I fortsat med forberedelse af fremlæggelse af emner fra grundbogen. I er delt i grupper. 

 

https://inenglishplease.dk/books/
https://inenglishplease.dk/books/
https://inenglishplease.dk/books/


Hvis I er færdige med forberedelsen, så kan I øve jer - brug evt. Skype, så I kan gøre det i fællesskab. 

 

I må også meget gerne lave noget selvstudie af følgende emner, som I kan finde meget viden om i de forskellige portaler og på nettet generelt: Fotosyntese, gensplejsning, 

kloning, ernæring, motion, økosystemer,global opvarmning, mikroplast i havene, evolution, genetik… 

 

Tysk/Engelsk 

Læse og oversætte en tekst om påske, som er delt med på Clio Online Tyskfaget. 

 

Geografi, historie og engelsk 

Kære forældre i 7A 

Information om hvad eleverne skal arbejde med, vil stå som vanligt under fagene i Aula skemaet. 

Når uddannelsesmaterialet skal tilgåes; går man via min uddannelse og ind i fagmappen fx. engelsk 7A. 

Vh Henrik 

 

Ugeplan for 9.kl 

Uge 14 
9P 

Dansk Naturfag Sprogfag Matematik 

Mandag Grammatip 
Læseprøve 
Diktat 

Biologi og 
geografi: Terpe FSA 
multiple choice. Jeg 
har delt dem i google 
drev. I må gerne 
bruge net og 
portaler, når I terper. 
Vi har et uafsluttet 
fællesfagligt forløb 
med fremlæggelser - 
sørg for at være klar 
med disse. 

I engelsk skal der 
skrives en 
engelsk stil 
"That´s 
Entertainment", 
som er 
prøveoplægget 
fra 
afgangsprøven 
2018.  

I tysk skal I 
færdiggøre 
gruppearbejde 
om DDR og 
filmen "Goodbye 
Lenin", som der 
skal fremlægge 
efter lockdown. 

Kap. om Trigonometri side 137- 143 
I har adgang til webbogen og her skal i se videoer også:) se link: 
https://matematrix.alinea.dk/books/matematrix_9/content.php?chapter=08 
når I har set intro videoerne skal i gå igang med følgende: 
I skal bruge Geogebra og arbejde med side 138-139 i bogen. 
I skal prøve at forstå teorien side 140-141, 
lave øvelserne side 142-143 hertil er der udleveret arbejdsark 75,76,77 som i 
bla. skal bruge. 
afleveringsfrist den 3/4 (alle afl. individuelt i googleclassroom) tag billede af 
de udleverede ark og upload billederne i googledoc. + alle øvelserne 8-17 på 
side 142-143.  uploade et samlet dokument i googleclassroom under 
trigonometrimappen. 

PSI bruger de samme grupper I dansk hvis I har behov for at have sparing 
ved opgaveløsning i matematik 

 



Tirsdag Skriftlig 
fremstilling, 
tværfagligt 
med 
Kulturfag: 
Emne: Når 
terror bliver 
nær. 
Individuelt 
arbejde 

Fysik/kemi: Besvar 
opgaverne "Elektrisk 
energiomsætning", 
“Energiformer”, 
Energiomdannelse 
og 
“energiproduktion”. 
Opgaverne skal 
besvares inden 
fredag d. 3. april kl. 
23.59. I må gerne 
bruge noter og 
nettet under 
besvarelsen. 
Derudover har jeg 
lagt to frivillige, 
hvilket jeg varm 
anbefaler. Følgende 
opgaver er 
frivillige”Induktion 1” 
og “Bæredygtighed 
1” 

  

Onsdag Skriftlig 
fremstilling 
 
 
 

   

Torsdag Aflevere 
senest kl 16. 
 
 
 

   

Fredag     

 

 

 



 


