!
Rammeplan for Blå Gruppe.
2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG"

!

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:
(Denne del rummer den overordnede beskrivelse af fagene.)
Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for foråret 2014, og som
angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles Mål.

!På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle
klassetrin.
Opstarten af et nyt emne vil ske som en blanding af oplæg og information,
kombineret med fælles brainstorm, hvor eleverne er med til at åbne emnet og
finde den sti vi følger i arbejdet med emnet.

!Nedenstående årsplan skal ses som en skitsering af de elementer der vil og skal
indgå uanset hvilken sti, vi sammen finder, men som vil blive koblet til/tage
udgangspunkt i arbejdet med fællesemnet.
Dansk/læsebånd

Eventyranalyse, Essay, Naturen i litteraturen, Hovedværk: Fiskerne af
Hans Kirk, Prøve-prøve i mundtlig dansk
Diktat + læseprøve hver 3. uge
Grammatik

Matematik/
matematikbånd

Ligninger, konstruktioner, regnskaber, projekt boden

Science
Tysk
Fransk
Engelsk
Biologi

Samf/His

Idræt

!

Ren kemi, Mad og Kemi, Syrer og baser, Rummet.
Drogen - Jung sein , eine Balance! Christiane F. Ugentlige
grammatikopgaver
La jeunesse (Isabelle): loisir, l'école, amitié
Ugentlige Grammatikopgaver
Censured/banned music - a balance of ethics?
Racism, ethnical balances
Sundhed, Kroppen, Genetik
Samf: Ugens nyhed - rotationsopgave mellem eleverne.
Timerne vil tage afsæt i dialog med eleverne om de emner vi i
fællesskab fastlægger. Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem
læreroplæg, og elevernes egen proces henimod større og mindre
fremlæggelser.
Det handler om at opleve værdien i at kunne argumentere med
tyngde - at nå udover "synsninger" og ind i holdninger med substans.
I 8. kl. associeres det faglige stof imod semesteremnet, i 9. kl. i
mindre grad pga. afgangsprøvens vilkår.
Akrobatik, parkour, behændighed, atletik, forskellige boldspil

!

Beskrivelse af emneperioderne på de følgende sider.

!

Beskrivelse uge for uge
Fag

Beskrivelse
Uge 1-2: Inspirations- og debatfase

I skoleårets første 2 uger åbner vi for det overordnede emne ”Balancegang”, med forskellige oplæg fra
de voksne. Herved søger vi at skabe nysgerrighed blandt børnene, således at de kan byde ind med deres
associationer og ønsker.
Vi samler børnenes forundringspunkter sammen, og det er på baggrund af disse, at vi sætter overskrifter
på periodeplanerne.
Emnet afrundes med en femte periode, der ligeledes rummer forskellige synliggørelses- og
afslutningsprojekter på emnet. D. 19/6 afrundes emnet sammen med forældrene.
Samfundsfag 8. kl.: Klassen har praktikant. Emnet er "EU".

1. delemne (13/1-7/2) 4 uger
Flextid

Eleverne stifter bekendtskab med Tai Chi, Yoga, Ballet

Idræt

Kroppens balance, Akrobatik

Science

Ioner og arbejdet med forskellige reaktioner af salte. Sæbe-fremstilling.

Samfundsfag 8. kl.:

Klassen har praktikant. Emnet er "EU".

2. delemne (10/2-14/3) 4 uger - Bæredygtighed
Dansk/samfundsfag/
matematik

Mickey Gjerris, Fairtrade, Meat free mondays, Jette og grisen Sisse + større
opgave om "Det nye samfund" med udgangspunkt i arkitekternes Bessard og
Balmforth
[http://vimeo.com/82118155 ]82118155 og bud på hvordan et sådan kan se
ud.

!

Vi prøver selv at finde ideer og skabe et nyt samfund: Hvad kan der gøres?
Tværfagligt:

Projektopgaven: Balancegang

Biologi

Genbrug, affald, kredsløb. Naturgenopretning

Samfundsfag 8. kl.

- Mennesket som del af naturen, eller udenfor naturen.
- Med samfundsfaglig kasket, går vi ind i begreberne: kommerciel,

lobbisme, biodynamik, det private - det offentlige, den 4. statsmagt,
"handl lokalt - tænkt globalt".

Fælles for perioden

14/2: Fastelavnsfest.
14/3: Fælles blokdag.
15/3: Arbejdslørdag.

3. delemne (17/3-11/4) 4 uger - Fra jord til bord
Dansk:

Naturen i Litteraturen: Vi læser litteratur, hvor naturen er hovedtema:
Bodelsen, Martin A. Hansen, Seeberg, Hans Kirk (Fiskerne. Årets 3.
hovedværk)

Biologi

Økologi, kredsløb, Cellen

Science

Mad og kemi. Syrer og baser.

Tværfagligt samarbejde

Øko. mad, højbede, køkkenhave

Samfundsfag 8. kl.

Afledt af sidste periode, skal vi i timerne have projekt, hvor eleverne viser
handlekompetence. Vi laver erhvervsforståelse om fødevareerhvervene, og
søger at begribe de forskellige aktører. Hvilke processer er i spil i
produktionsapparatet?

- 10-11/4: Plandage.
- 26/3: Fællesmøde og generalforsamling.

Fælles for perioden

4. delemne (22/4-15/5) 4 uger - Filosofi, Etik og Moral
Dansk

Vi læser uddrag fra Sofies verden og stifter bekendtskab med forskellige
filosoffer og filosofiske retninger.
Herudover laver vi et Etisk Klasseråd, hvor emner tages op og diskuteres.
(Desuden er der prøve-prøve i mundtlig dansk i denne periode)

Tværfagligt

8. klasse skal "gøre en god gerning" og hjælpe i nærmiljøet
Besøge bondegård/svineproduktion, Minkfarm (gerne til maj). Pelsavl og
dyremishandling.

Samfundsfag 8. kl.

"Ismerne". Vi skal interviewe ungdomspolitikere om deres valg af politisk
parti. Hvordan hænger menneskesyn, livssyn osv. sammen med "ismerne"?
Har deres valg været begrundet i dette, eller af andre årsager. Vi slutter af
med parlamentsvalg i klassen.

Fælles for perioden

- 25/4:Fælles blokdag.
- 2/5: Rød og gul deltager i karneval i Aalborg Øst.
- 3/5: Majfestival.
AFTRYK - slutprojekter (19/5-13/6)

8. kl.

I dette halvårsemne Balancegang har 8.klasse overtaget skoleboden og har
gjort det til et "tværfagligt" projekt, hvor vi vil gå i dybden med bæredygtighed,
fremstilling af varer, varedeklarationer, økonomien ved at drive en
"virksomhed", frivilligt arbejde og meget andet.
Afslutningsvis på emnet skal klassen også afholde skolens Idrætsdag. Her vil
flere af halvårets temaer tage udgangspunkt i udførsel af dagen samt hvad
der evt. kunne serveres for resten af skolen som snacks og drinks.

Særligt for de praktisk
musiske fag.
(Jf. uv.planer)

3. kl. Sløjd: Øveprojekt.
4. kl. Håndarbejde: Øveprojekt
5. kl. Sløjd: Fremlæggelsesprojekt med udtalelse.
5. kl. Billedkunst: Fremlæggelsesprojekt med udtalelse.
6. kl. Håndarbejde: Fremlæggelsesprojekt med udtalelse.
7/8. kl. Hjemkundskab: Fremlæggelsesprojekt med udtalelse.
9. kl. Drama: Fremlæggelsesprojekt med udtalelse.
9. kl. Musik: Fremlæggelsesprojekt med udtalelse.

!

Fagene sløjd, håndarbejde og billedkunst indgår i faget “Håndens fag” på
Aalborg Friskole.

Afrundings- og evalueringsuger (16/6-27/6)
Fælles for perioden

!
!

- 19/6: Emneafslutning og evaluering med forældre. (Kl. 17)

For at se fælles mål for undervisningen, kan man se på følgende link: http://www.uvm.dk/

Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Faelles-Maal/Klassevis

