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Tid og fagligt område 

 

Årsplan 1. periode 

Fra skolestart til efterårsferien. 

 

Uge 33-42 

Aktivitet Læringsmål 

Opstart i børnehaveklassen 

 

Emne: ”Mig selv og min familie” 

Børnene tegner selvportrætter. 

 

Der klippes huse af karton og 

børnene sætter billeder på af dem 

selv og deres familie. Herefter 

fortælles der ud fra billederne.  

 

Børnene klipper og klistre portrætter 

af dem selv som hænges op i 

klassen. 

 

Børnene tegner deres familie.   

At børnene lærer hinanden at kende 

og begynder at føle sig trygge i 

skolemiljøet.  

Opbygning af 

Klassefællesskabet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale kompetencer 

Vi leger forskellige navnelege. 

 

Laver navneskilte som hænges op i 

klassen. Synger og leger fælles lege. 

 

Klassens maskot ”Bruno” kommer 

på besøg i grupperne samt hjemme 

hos børnene. 

 

Vi snakker om hvorfor man går i 

skole og hvad man skal lære i 

skolen. Laver fælles regler for 

adfærden på skolen og i 

klasselokalet. 

 

Bordformand og mælkeduks vælges 

hver uge.  

 

At eleverne hurtigt kommer til at føle 

en samhørighed med hinanden og de 

voksne, således at der skabes gode 

rammer for leg og læring. 

 

At børnene lærer at tage ansvar for 

deres klasselokale samt rydde op efter 

daglige aktiviteter.  
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  Klassemøder, hvor der snakkes om 

klassen og den enkelte elevs trivsel. 

Der er fokus på en åben dialog, hvor 

alle får mulighed for at give sin 

mening til kende. 

 

Eleverne får legemakker i 

frikvarteret et par gange om ugen. 

 

Børnene giver hinanden rygmassage 

til en historie. Materiale fra ”Fri for 

Mobberi” 

 

Vi snakker og det at være en ”god 

kammerat” og laver små rollespil. 

Børnene lærer forskellige metoder 

som de kan anvende i tilfælde af 

konflikter i legen.   

At alle børn skal bidrage til den fælles 

trivsel i klassen og at der skabes plads 

til forskelligheder. 

 

 

 

 

At børnene lære at samarbejde og 

knytte venskaber. 

 

 

At relationerne i børnehaveklassen 

hele tiden styrkes gennem fælles 

aktiviteter. 

 

 

 

At det enkelte barn så vidt muligt 

bliver i stand til at løse egne 

konflikter. 

Dansk 

Sproglig opmærksomhed 

 

 

Rim og remser 

 

Eleverne laver rimebøger, hvor de 

løbende sætter rim ind og tegner til. 

 

Børnene laver deres eget rime-

vendespil.  

 

Vi klapper rim og remser, og læser 

bøger med rime- historier. 

 

Løser rimeopgaver fra kopimappen 

”Sprogskatten” af Hanne Broager. 

Gennem sproglig opmærksomhed 

skærpes børnenes interesse for det 

talte og skrevne sprog. Dette skal 

skabe de bedst mulige betingelser for 

den senere læse- og staveindlæring. 

 

 

 

 

 

 

Sammensatte ord Vi finder på sammensatte ord og 

klapper dem i rundkreds.  

 

Vokaler 

 

 

Børnene lærer at kende forskel på 

vokaler og konsonanter. 

 

Målet er at fremme børnenes 

sproglige kompetence samt tilegnelse 
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Hjemmearbejde/lektier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højtlæsning og genfortælling 

 

Der arbejdes med bogstavernes form 

og lyd. 

 

Herefter arbejdes der i vokalbogen 

”Nisserne i Ådalen”. 

 

Vi taler om skriveretning og øver os 

på at skrive bogstaver. 

 

Vi lytter efter forlyden i et ord samt 

hvilke vokaler, der gemmer sig i et 

ord. 

 

Vi klapper stavelser. 

 

Løser vokalopgaver fra kopimappen 

”Sprogskatten.” 

 

Børnene klipper og klistrer 

vokaltrapper samt laver hemmelige 

vokalæsker.  

 

  

 

Som lektie tegnes og skrives der til 

ugens bogstav. 

 

Til hjemmearbejde anvendes bogen 

”Stavetrappen- Lyde og bogstaver” 

af Helene Hilm. Samt kopiark fra 

”Sprogskatten” af Hanne Broager 

 

Børnene lærer at lytte og genfortælle 

en historie. 

 

 

 

Hver dag højtlæsning i klassen.  

at hensigtsmæssige udtryksformer og 

arbejdsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At eleverne kommer ind i en god 

rytme med at lave ”lektier” hjemme. 

Målet er, at børnene får en god 

oplevelse med dette i samarbejde med 

forældrene. Forældrene får herved 

også mulighed for at og følge og 

understøtte barnets faglige udvikling. 

 

 

 

Der sættes gang i elevernes fantasi og 

de lærer at formulere sig og fortælle i 

klassen.   

 

At eleverne stifter bekendtskab med 

forskellig former for børnelitteratur. 

Matematik 

 

Undervisningen veksler imellem 

aktiviteter for hele klassen, 

Der arbejdes med følgende: 

 

Tallene 1-10 

Skriveretning på tallene øves. 

Formålet med undervisningen er, at 

eleverne udvikler matematiske 

kompetencer. 
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Samarbejde i grupper og individuelt 

arbejde. 

 

 

Små plusstykker 

 

Kendskab til begreber. 

 

Indledende geometri som trekant-

firkant og cirkel. 

 

Børnene laver deres egne 

regnestykker ved hjælp af terninger. 

 

Spiller forskellige talspil. 

 

Der arbejdes i matematikbogen ” 

Rema 0A”. 

 

Det snakkes om dag og dato. 

 

Tælle tabte mælketænder på 

tandplakaten og følge udviklingen. 

 

 

 

 

 

At eleverne får en grundlæggende 

talforståelse og bliver sikre i 

koblingen mellem tal og antal.  

 

 

 

 

At skærpe elevernes opmærksomhed 

på at matematik findes mange steder i 

dagligdagen. 

Idræt og bevægelse Opvarmningsøvelser 

Fælles lege 

Stafet løb 

Dans 

At udfordre og udvikle elevernes 

kropslige kompetencer, så de oplever 

glæde og velvære ved at bevæge sig 

og have det sjovt. 

 

Tid og fagligt område 

 

Årsplan 2. periode 

Fra efterårsferien til juleferien. 

Uge 43 til 51. 

Aktivitet Læringsmål 

 

Dansk 

 

Der arbejdes med konsonanter og i den 

forbindelse lærer børnene at bruge 

håndfonemer. 

 

 

I forbindelse med bogstavsindlæringen 

arbejdes der med ”gyserslottet”, hvor 

bogstavsvæsner flytter ind.  

 

 

Vi arbejder fortsat med skriveretning og 

eleverne øver sig på at skrive 

bogstaverne. 

 

Bogstaverne i alfabetet 

gennemarbejdes med henblik 

på at sætte gang i 

læseprocessen. 

 

At børnene på en sjovere og 

mere inspirerende måde får 

mulighed for at lære 

bogstaverne at kende og kunne 

skelne dem fra hinanden. 
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Der skrives i konsonantbogen ”Nisserne 

i Ådalen” af Lene Møller. 

At eleverne opnår en sikkerhed 

i at skrive og oparbejder en god 

rutine med det skrevne sprog. 

 Eleverne begynder så småt at sætte 

vokaler og konsonanter sammen til de 

første små ord. 

 

Der arbejdes i Ordtræningsbogen 1 af 

Gerner Birk Kristiansen. 

 

Eleverne trænes i at skrive små 

ord. 

  

Der skrives i tegne/skrivehæftet. 

 

Til hjemmearbejde anvendes bogen 

”Stavetrappen- Lyde og bogstaver” af 

Helene Hilm. Samt kopiark fra 

”Sprogskatten” af Hanne Broager. 

  

 

At eleverne bevarer den gode 

rytme med at lave ”lektier” 

hjemme. Forældrene får herved    

mulighed for at følge og 

understøtte barnets faglige 

udvikling. 

Kunstdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterårstema 

 

 

 

 

 

 

 

Juletraditioner 

Snakke om hvad kunst er. 

 

Besøg på ”Statens Museum For Kunst” 

hvor børnene får undervisning af 

kunsthistoriker. 

 

Grundlæggende farvekendskab samt 

male egne malerier. 

 

Snak om årstiden samt ud i naturen og 

indsamle efterårsting. 

 

Lave efterårstræer af rivepapir. 

 

Synge efterårssange med leg og 

bevægelse 

 

Der klippes og klistres store nisser samt 

laves julegaver. 

 

Kalendertrækning i december ud fra en 

”lille sjov historie” om det enkelte barn. 

 

Der synges julesange og tales om 

juletraditioner både hos os selv og i 

andre kulturer. 

 

Teatertur. 

At børnene få et indblik i 

kunstens verden. Bliver 

udfordret og inspireret samt 

selv får mulighed for at prøve 

kræfter med at være ”kunster.” 

 

 

 

 

At eleverne får mulighed for at 

fordybe sig og reflektere over 

et tema.  

 

 

 

 

 

At styrke sammenholdet i 

klassen ved at hygge og have 

det sjovt omkring årets 

juletraditioner. 
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At eleverne kommer på tur og 

opleve skuespil og teater i 

virkeligheden. 

Matematik Der sættes nu fokus på tal mellem lem 

10 og 20.  

 

Eleverne regner nu både plus og 

minusstykker og arbejder fortsat med let 

geometri. 

 

Der arbejdes i matematikbøgerne ”Rema 

1” af Bent Nielsen samt 

”Faktor i børnehaveklassen” af Karen 

Bak mfl. 

 

Der arbejdes med kugleramme og 

centicubes og spilles talspil. 

Formålet med undervisningen 

er, at eleverne hele tiden 

udvikler sine matematiske 

kompetencer. 

 

Idræt 

 

Der øves kaste/gribeteknik og spilles 

forskellige former for boldspil f.eks. 

stikbold og høvdingebold. 

 

Der leges forskellige sociale lege.   

 

At udfordre og udvikle 

elevernes kropslige 

kompetencer, så de oplever 

glæden og velværet ved at 

bevæge sig og have det sjovt. 

 

Styrke fællesskabet i klassen. 

 

 

Sociale kompetencer  

 

I klassen time arbejdes der aktivt med 

forskellige hverdagssituationer med 

særlig fokus på at ”tale pænt til 

hinanden”. 

At eleverne lærer at respektere 

hinandens forskelligheder samt 

markerer egne grænser. 

 

At få en åben dialog og en god 

omgangstone i klassen. 

 

 

 

Tid og fagligt område 

 

Årsplan 3. Periode 

Fra Nytår til Påskeferien 

Uge 2 til 14 

  

Aktivitet Læringsmål 
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Dansk 

Der arbejdes fortsat med gyserslottet og 

bogstavsindlæring. 

 

Der arbejdes nu med “børneskrivning”, 

hvor børnene skriver små tekster ud fra 

de bogstavslyde, de kan høre i et ord. 

At eleverne skriver, hvad de 

har lyst til. De bruger de 

bogstaver og lyde de kender 

uden at tænke på stavefejl.  

At eleverne udvikler stor 

skrivelyst og derved læselyst 

allerede i børnehaveklassen.  

  

Eleverne begynder så småt at læse i de 

første lydrette læseletbøger fra 

Specialpædagogisk forlag. 

 

Der arbejdes med ord og sætning og 

andre former for sproglig 

opmærksomhed. 

 

Der arbejdes i ”Ordtræningsbogen 2” af 

Gerner Birk Kristiansen samt 

Konsonantbogen ”Nisserne i Ådalen”. 

 

 

 

At sætte gang i de små 

begyndende læsere. 

 

Matematik 

 

Eleverne arbejder med tallene 1-20 og 

regner nu lidt sværere 

matematikopgaver som f.eks. at handle i 

butik. 

 

Der benyttes matematikbogen ”Rema 

0B” af Bent Nielsen . 

 

Målet er at eleverne hele tiden 

udvikler deres matematiske 

kompetencer.  

 Der arbejdes med mængder og størrelser 

samt let geometri. 

 

Vi bruger målebånd og lineal og laver 

sjove opgaver f.eks. at måle på 

hinanden. 

 

 

 

 

  

Der laves store mosaikbilleder hvor 

billedkunst og matematik kobles 

sammen. Det er en samarbejdsopgave, 

hvor børnene arbejder sammen to og to.    

 

At lærer matematik på en sjov 

og anderledes måde. 

 

Skolebiblioteket. 

 

Eleverne introduceres til skolens 

bibliotek og låner nu bøger. 

 

Der klippes og klistres biblioteks kort 

med børnenes lånenummer. 

  

 

At børnene oplever glæden ved 

selv at kunne låne bøger og 

lære at passe på dem. 
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Klassens time 

 

 

 

Idræt 

 

 

 

 

 

Forældresamtaler 

 

 

Emneuge 

Der arbejdes fortsat med at udvikle 

børnenes sociale kompetencer ud fra 

hverdagssituationer i klassen.  

 

Der spilles fortsat forskellige former for 

boldspil og leges sociale lege. 

  

 

 

Der afholdes forældresamtaler 

inden Påskeferien. 

 

”Fugle ved foderbrættet”. Vi snakker 

om udvalgte fugle. Laver fuglefoder, 

lytter til fuglestemmer. Kigger på fugle i 

parken og arbejder med skriftligt 

materiale om emnet.   

 

At klassens fællesskab og 

omgangsmåder hele tiden 

udvikles på en positiv måde. 

 

At udfordre og udvikle 

elevernes kropslige 

kompetencer, så de oplever 

glæden og velværet ved at 

bevæge sig og have det sjovt. 

 

 

 

At eleverne får kendskab til 

nogle af de almindeligste 

danske fugle og får mulighed 

for at fordybe sig i emnet. 

 

Tid og fagligt område 

 

Årsplan 4. Periode  

Efter påske til sommerferien  

Uge 16 til 26 

Aktivitet Læringsmål 

 

Dansk 

Der arbejdes med de sidste konsonanter 

i alfabetet så børnene herefter har 

kendskab til hele alfabetet. 

 

Vokalerne repeteres. 

 

Der arbejdes med ord på to, tre og fire 

bogstaver. 

 

Der arbejdets nu meget målrettet med 

stave/læse opgaver. Både i de før 

omtalte skrivebøger men også i form af 

kopiark. 

 

Der arbejdes med børnestavning. 

Målet for bogstavindlæringen 

er at:  

- kende bogstavernes navne 

- kende lyden på det enkelte 

bogstav  

- kunne gengive bogstavernes 

form 

- kunne anvende den enkelte 

bogstavlyd i syntese med en 

anden bogstavlyd 

 

Målet er at børnene kan 

lydstave sig igennem små ord 

og hermed også begynde at 

læse i små lydrette bøger.  

 

Målet er at børnene hele tiden 

udvikler deres skrive 

kompetencer og oplever 

glæden ved at kunne skrive 

små tekster.   

 

Hjemmearbejde/lektier 

 

Der kommer lydrette læseletbøger med 

hjem som lektie fra specialpædagogisk 

forlag. 

 

At give børnene oplevelsen af 

at kunne læse en lille bog selv 

i samarbejde med forældrene. 
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At eleverne får muligheden 

for at udvikle deres ordforråd 

og læsefærdigheder. 

Matematik Der arbejdes fortsat i de før omtalte 

matematikbøger. 

 

Der arbejde med et emne om 

”Klokken”. Børnene fremstiller deres 

egne ure og lærer grundlæggende 

principper om uret. 

Målet er at udvikle elevernes 

kompetencer inden for 

matematikken. 

 

 

Emneuge 

Der arbejdes med emnet  

”Krop og sundhed” 

Vi snakker om kroppen og dens 

funktion. Vi kigger på den mad vi spiser 

og deler det op i sund og usund mad.  

At børnene får kendskab til 

kroppens funktion og madens 

betydning for kroppen. 

 

At børnene får mulighed for 

at fordybe sig i et emne.  

Fortælleremne om dyr 

 

 

 

 

 

 

Børnene vælger et dyr som de vil 

fortælle om i klassen. De undersøger 

fakta hjemme og udarbejder materiale 

som hænges op til skue i klassen.  

 

Tur til Zoologisk have 

At børnene lærer at søge 

viden om et udvalgt emne 

samt at gengive det i et forum.  

 

At opleve dyrene på tæt hold 

samt få en fællestur med 

klassen. 

 

 

 

Sociale kompetencer 

 

 

 

 

 

 

Idræt 

 

 

Der arbejdes fortsat målrettet med 

klassefællesskabet og den enkelte elevs 

trivsel gennem dialog.  

Eleverne begynder nu at holde frikvarter 

i skolegården sammen med de større 

børn. 

 

Der spilles rundbold i parken og leges 

forskellige sociale lege. 

 

 

 At klassen fungerer og har 

det rart sammen. Der gøres 

klar til at gå videre i 1.klasse. 

 

 

 

At børnene lære at dyrke 

motion i naturen på 

forskellige måder. 

 

Afslutning af skoleåret 

 

 

Fælles morgenmad for elever og 

forældre. 

 

Børnehaveklassen afsluttes på 

en hyggelig og behagelig 

måde. 

 


