
 

Undervisningsplaner og planlægning af undervisningen på Thise Friskole. 

 

  

Thise Friskole følger Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål i samtlige 

fag, herunder også læseplaner og undervisningsvejledninger. 

 

I de obligatoriske emner som færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab samt uddannelse og job følger vi ligeledes Forenklede Fælles Mål. 

 

I vores valgfag, som er madkundskab og håndværk og design. Her følger vi også 

Undervisningsministeriets læseplaner.  

 

Du kan læse nærmere om de enkelte fag, Fælles Mål og læseplaner mv. via dette 

link: https://www.emu.dk/grundskole 

 

Planlægning af undervisningen på Thise Friskole. 

I planlægningen af undervisningen tager vi udgangspunkt i folkeskolens vejledende 

timetalsplaner. 

Afvigelser: 

Engelsk:  

Vi begynder først med engelskundervisningen i 2.klasse i stedet for 1.klasse. da vi 

grundlæggende mener, at eleverne først være godt i gang med læseindlæringen, før vi 

påbegynder et nyt sprogfag. I stedet modtager eleverne en ekstra lektion i engelsk på 

mellemtrinnet.  

 

Kristendomskundskab: 

Faget kristendom er en del af faget fortælling i 0.kl. – 5.kl. I 8.kl/9.kl. undervises 

eleverne i kristendom og følger undervisningsministeriets læseplaner.  

 

Svømning:  

Vi tilbyder svømning på samtlige klassetrin fra 0.kl. – 5.kl. Eleverne modtager 10 

svømmelektioner i løbet af et skoleår.  

 

 

 

 

 

 

https://www.emu.dk/grundskole


Undervisningsplan for Fortælling 0.kl. – 5.kl. 

 

Formål: 

  

Fortælling er et dannelsesfag, fordi fortælling udtrykker vores kulturs fælles 

erfaringer, verdensbilleder og værdiforestillinger og giver herved børnene nye ord og 

begreber om livets indhold og betydning. 

Målet med Fortælling er, at eleverne stifter bekendtskab med det historiske og 

mytiske i menneskelivet. Alt det der er svært at måle, veje og forstå. De lærer, at de 

er del af en verden, der er udviklet igennem generationer, og alle har været med til at 

skabe den verden, vi lever i dag. Det er gennem de store fortællinger, vi definerer os 

som mennesker i forhold til vores sproglige, kulturelle og historiske fællesskab. 

De emner vi fortæller om kan være: 

• Den nordiske mytologi 

• Heltesagn 

• Den græske mytologi 

• Kristendom 

• Store danskere 

• Folkeeventyr 

• Moderne dansk børnelitteratur. 

 

 


