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1.-3. ÅRGANG

SÅ ER DET TID TIL AT ØNSKE K-FAG
IGEN!
Vi har været rigtig glade for det første år med K-fag, og nu
kan vi så præsentere mulighederne i dette skoleår, som du
finder i denne folder.
Denne gang ønsker man ikke for en enkelt periode . I stedet
skal man ønske de 4 forskellige fag, man helst vil prøve i
løbet af skoleåret.
Når du har læst beskrivelserne igennem, udfyldes
ønskesedlen og afleveres til din klasselærer eller på
kontoret.
Den skal afleveres senest torsdag den 11. august om
morgenen, når du møder i skole.

DRØMMEHUS
K-fagsunderviser: Ahmad
Lokale: Toppens træværksted/sløjd
Fagets indhold:
Et kreativt forløb hvor eleverne undersøger, eksperimenterer og afprøver deres egen
kreative tanker og ideer.
- Hvad er arkitektur?
- Hvad er en bolig?
- Hvordan bor du?
- Hvad skal en bolig indeholde?

VI GLÆDER OS
TIL EN NY GANG
K-FAG SAMMEN
MED JER!

- Hvordan kan vi få et overblik over boligen?
Fagets målsætning:
- Eleverne får kendskab til at designe, samarbejde, planlægge skabelsen af en bolig med
indsigt i dens praktiske og æstetiske funktion.
- Eleverne får kendskab til brug af værktøjer, redskaber og maskiner til bearbejdning af
materialer.
- Eleverne lærer sikkerheden omkring brugen af værktøjer og redskaber.
-Eleverne får kendskab til primært træ, men også spånplader, krydsfiner, pap, genbrug af
materialer og tekstil.
- Eleverne oplever selvtillid og glæden ved at være kreative.
- Eleverne udvider deres venskaber.

Husk at tage tøj på, der kan holde til
malepletter, limklatter m.m.!
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KO N STRUKTI O N S V ÆR K STED

MADKUNDSKAB
K-fagsunderviser: Birgitte & Anja

K-fagsunderviser: Kenn

Lokale: Madkundskab

Lokale: Legorummet

Fagets indhold:

Fagets indhold:
Vi skal arbejde med forskellige
materialer ud fra skabeloner,
vejledninger og egne idéer.
Der bliver bla. mulighed for at
arbejde med Lego Mindstorm,
bygge en kuglebane, og evt.
bygge noget i træ.
Fagets målsætning:

Udover at opnå forståelse for de
praktiske og tekniske opgaver,
skal man på dette hold tilegne
sig viden om kreative
arbejdsprocesser.

I dette fag skal vi bl.a. tale om sund mad, kigge på madpyramiden, tale om hygiejne og
lære om forskellige måle– og
vægtenheder.

Hver uge tilbereder vi små retter
og smagsprøver i køkkenet.
Fagets målsætning:
Målet er, at I bliver præsenteret
for en masse forskellig slags mad
og i øvrigt kan sætte navn på nogle
af de redskaber og ingredienser, vi
finder i køkkenet.
Desuden har vi som mål. at der
skal være plads til alle, og at vi
kan støtte og hjælpe hinanden,
når maden skal laves, der skal
dækkes bord, ryddes op mv.

Der skal desuden fokuseres på
samarbejde i faste og selvvalgte grupper, arbejdes med konflikthåndtering og fælles
samvær om de forskellige projekter.
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KUNST

LILLE NØ RD

K-fagsunderviser: Angela & Sanja

K-fagsunderviser: Gitte

Lokale: Krealokalerne i Miniklub

Lokale: Biologi

Fagets indhold:

Fagets indhold:

På dette hold arbejder vi med
forskellige former for kunst, bl.a.:

På dette hold skal vi stifte bekendtskab med ’alt’ mellem himmel og jord: kroppen,
konstruktioner og de 4
grundelementer: Vand, ild, jord
og luft.



Glaskunst



Lerkunst

Vi skal bl.a. stille spørgsmålstegn
ved:



Malerkunst



Hvad indeholder en tom
flaske?



Genbrugskunst



Hvordan bygger man
broer?

Fagets målsætning:



Målet er, at du får lov til at udfolde og udforske dine kreative evner, og at du lærer
at anvende enkelte teknikker, materialer og værktøj.

Kan varme få ting til at
flyve?

...og vi prøver det hele af i praksis.

Du skal arbejde med at hente inspiration fra hverdagens oplevelser, få vejledning
af pædagogerne, lære af dine kammerater eller finde din helt egens til.

Fagets målsætning:

Først og fremmest gælder det om at finde ro og fordybelse i de spændende
kunstformer.

Målet er , at I får en grundlæggende viden om tingene gennem læring og
sjove forsøg, samtidig med at I øver jer på gruppesamarbejde.
Og så er det vigtigt, at I selv tager aktiv del i
undervisningen, er med til at undersøge og
finde svar.
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