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Lærer: NH 

 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-34  

Foldebog om Bornholm 

 

 

Uge 35 – Forberedelse 

til lejrskole 

 

 

 

Foldebogsteknikker- og 

idéer 

 

 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede 

Eleven har viden om multimodale teksters formål og 

struktur og grafiske og layoutmæssige elementer 

 

Uge 36 Bornholm 

lejrskole 

  

Uge 37 - 41 

Animationsfilm 

 

 

Med iPaden filmes en enkelt 

komponeret animationsfilm 

efter storyboard 

Eleven kan arbejde med levende billeder 

Eleven har viden om enkle animationsteknikker 

Eleven har viden om storyboard 

Uge 42 - Ferie   

Uge 43-51 

 

Vårsalong 

Temaet er i år 

”Velkommen” 

 

 

 

Ungdommens Vårsalong er 

en forårsudstilling, der hvert 

år viser ung kunst (13-18 år) 

fra mange dele af Danmark 

samt Malmø. Ungdommens 

Vårsalong er Danmarks 

største kunstudstilling for 

unge. Udstillingen vises på 

Københavns Rådhus.  

Det er frit, hvordan temaet 

bruges og fortolkes. Det er 

frit, hvilke materialer der 

arbejdes med.  

 

 

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk 

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt 

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder 

med vægt på tematisering 

Uge 52-1 Ferie   

Uge 2-6 

Vårsalong 

Værkerne indleveres inden 

vinterferien 

 

Uge 7 Ferie   

Uge 8-14 

Lær at tegne dyr 

Trin-for-trin kursus 

 

 

Lær at tegne dyr 

 

 

 

 

Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelse 

og har viden om iagttagelses- og tegnemetoder 

 

 

Eleven kan male ud fra ideer og oplevelser 
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Maleri: Tinga-tinga-

kunst 

 

 

Med inspiration fra og viden 

om kunst fra Tanzania 

fremstilles små malerier med 

traditionelle motiver 

Eleven har viden om primær- og sekundærfarver  

Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold og 

har viden om billedopbygning  

 

Uge 15 Ferie   

Uge 16-25 

(Tinga Tinga fortsat) 

 

Skulptur. Dyr i 

genbrugsmaterialer 

 

 

 

 

 

 

 

Kun med brug af 

genrugsmaterialer skaber vi 

en samling besynderlige 

skrot-dyr 

 

 

 

Eleven anvender fantasi og forestilling til enten at skabe nyt 

eller til at kombinere noget nyt med noget allerede 

eksisterende 

Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner og viden om 

sammenføjningsteknikker 

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 


