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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Sommerferie – 

efterårsferie Østerbro 

stadion 

Atletik: (Løb, spring og 

kast) 

Vi arbejder i denne periode 

med på atletik på 

begynderniveau. Vores 

fokuspunkter er: 

 - Lege med forskellige 

former for løb, spring og 

kast.  

- Det sundhedsmæssige 

(springrytme og 

koordination, afsæt ved flade 

og høje spring)  

- Springstyrke v/afsæt og 

landing  

- Det 

konkurrencemæssige. - 

Det eksperimenterende 

Eleven kan udføre sammensatte bevægelser inden for løb, 

spring og kast.  

Eleven kan udføre disciplinorienterede aktiviteter. 

Eleven har viden om metoder til måling af resultater 

herunder digitale værktøjer. 

Efterårsferie – juleferie 

Svanemøllehallen 

Boldspil:  

I denne periode arbejder vi 

med div. boldspilsaktiviteter.  

- Badminton. Træne greb, 

kropsrotation, benarbejde og 

regler.  

- Floorbaal/Indehockey 

Træne greb, skudteknik, 

regler, løbemønstre og 

taktik. 

Eleven har viden om fairplay.  

Eleven har viden om regler i boldspil.  

Eleven kan justere boldspil ved at ændre 

forudsætninger og regler. Eleven kan samtale om tabe- 

og vindereaktioner 

Juleferie – vinterferie 

Svanemøllehallen 

Redskabsaktiviteter og 

akrobatik: 

Vi skal i denne periode 

arbejde med hallens bløde 

og løse redskaber. Her vil 

der være fokus på:  

- Kroppen som byggeklods  

- Redskabsbaner.  

- Balance.  

- Spring.  

- Modtagning.  

- Forskellige lege med 

behændighed. 

Eleven kan anvende grundlæggende teknikker inden for 

redskabsaktiviteter.  

Eleven har viden om sammensatte bevægelser i 

redskabsaktiviteter. Eleven har viden om 

modtagningsteknikker og greb. 

Vinterferie – 

påskeferie 

Svanemøllehallen 

Dans og udtryk:  

I denne periode arbejder vi 

med dans og udtryk hvor 

eleverne skal bevæge sig til 

musik.  

Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden 

for dans og udtryk. Eleven kan udføre rytmiske 

bevægelsessekvenser til musik. Eleven har viden om 

brug af rum, relation og bevægelsernes dynamik. 
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- Anvende planer, rum, 

retning, tid, impuls og 

bevægelsesudslag med og 

uden musikledsagelse.  

- Udtrykke stemninger med 

kroppen. - Mime og fortælle 

historier ved hjælp af 

kroppen og rummet.  

- Udvise samarbejde og 

social opmærksomhed i 

forhold til idrætslige 

aktiviteter.  

- Acceptere 

forskellighed i egne og 

andres færdigheder. 

Påskeferie – 

sommerferie Østerbro 

stadion 

Boldbasis:  

Vi arbejder udendørs med 

slagredskaber, der vil her 

blive arbejdet med tre spil:  

- Rundbold.  

- Langbold. 

 - M-bold.  

Eleverne skal lære 

grundlæggende tekniske 

færdigheder i 

slagboldspil. Forstå 

betydningen af 

samarbejde og social 

opmærksomhed. 

Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere 

forskellige boldtyper. Eleven kan spille regelbaserede 

boldspil såvel individuelt som på hold. Eleven har 

viden om spiludvikling 

   

 

 

  

   

   

 

 

  

   

   

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


