
Kære elever og forældre 

 

Værkstedsvalg: Man skal vælge 1 – 2 og 3  

Om lidt hedder det 2015 og 3. kvartal nærmer sig hastigt.  

Derfor er det tid til at vælge nye værksteder, der gælder fra nytår til påskeferien. 

 

Der er ni værksteder til tirsdag og torsdag, 6 til mandag og 7 til onsdag. 

 

Grunden til de færre værksteder mandag onsdag er, at her ligger obligatorisk 

svømning, idræt bio/geo og fysik/kemi. 

 

Sådan vælger du værksted: 

Læs beskrivelserne af værkstederne grundigt igennem og skriv  

 1 ud for dit første ønske, 

 2 ud for dit andet ønske og  

 3 ud for dit tredje ønske  

hver af de dage, du kan vælge værksteder. 

Skriver man kun ét ønske, bestemmer fordelerne, Anna, Julie og Rikke, hvad man får.  

2. og 3. ønske bliver kun aktuelt, hvis der er for mange tilmeldte til et hold. 

Bemærk: 

8. + 9. kl. kan ikke vælge værksteder mandag og onsdag pga. grundfag, fysik og 

bio/geo.   

6. kl. kan ikke vælge værksteder om onsdagen pga. idræt. 

7. kl. kan ikke vælge værksteder om mandagen pga. idræt. 

3. kl. kan ikke vælge værksteder om mandagen pga. svømning. 

 

 

Valgsedlen skal RETUR senest onsdag d. 10. december kl. 08.15 på papir eller intra til kontoret. 

 

 

 

 

 



Værksteder skoleåret 2014-15, 3. kvartal. RETUR senest tirsdag d. 10. december kl. 08.15 på papir 

eller intra til kontoret. 

 

MANDAG 

1.  Dus med dyrene v. laura bh- 2.kl.  __________ 

2.  Massage v. Gitte bh–6.kl. __________ 

3.  Alverdens Lande v. Silke 4.-6.kl. __________ 

4.  Sunde madpakker v. Linda 4.-6.kl. __________ 

5.  Perleværksted v. Lone bh.-2.kl.  __________ 

6.  Værkstd v. børnehavepædagog bh.-3.kl. __________ 

     

TIRSDAG & TORSDAG 

1. Mad og bevægelse v. laura 3.-6.kl. __________ 

2. Bevægelse og leg v. anja     0.-2.kl. __________ 

3. AvisAvisen v. Anna  3.-9.kl. __________ 

4. Dance Orcestra v. Britta 5.-9.kl. __________ 

5. Modelsløjd v. lars 0.-9.kl. __________ 

6. Læderværksted v. linda   3.-6.kl. __________ 

7. Sy i filt v. Lone   0.-4.kl. __________ 

8. Ler og lærred 0.-9.kl. __________ 

9. Jorden rundt v. julie 7.-9.kl. __________ 

 

 

ONSDAG                     

1. Tegneserier v. Gitte 0.-3.kl.    __________ 

2. Tic-Tac-Toe, ekstraengelsk v. Anne              Kan ikke vælges  

3  knivskæftning v. Lars 4.-9.kl.   __________ 

4. Kreativt årstidsværksted v. Linda  4.-7.kl.   __________ 

5. Perleværksted v. lone 1.-4.kl.    __________ 

6. Ballebro Færgekro v. kroen, på kroen 4.-7.kl.    __________ (8 elever) 

7. Filmværksted v. julie 3.-7. kl.  __________ 

 

 

Navn :          _____________________________    Gruppe _________   

 



Massage 

Bh – 6.kl 

Mandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vi vil på dette hold geare ned. Lave nogle afslappende øvelser til stille musik, som er 

gode for kroppen og elevens balance og velbefindende. 

Øvelserne vi skal lave, er specielt gode for de elever, som har problemer med 

balancen, dvs. at de f.eks. hurtigt bliver rundtossede af at dreje rundt eller gynge på 

gynge og måske ligefrem får kvalme. 

Vi skal massere hinanden (med tøj på), hvor vi lærer nogle grundlæggende metoder 

og teknikker. 

Mål: 

- At lære nogle simple øvelser som styrker kroppens balance og koordination. 

- Massage skaber ro og velvære i kroppen. Der skabes et roligt øjeblik, hvor det 

eneste eleven skal forholde sig til er at slappe af. 

- At give og modtage massage kræver tillid, til den man arbejder sammen med 

og er en god metode til at skabe gode relationer eleverne imellem. 

Hilsen Gitte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Dus med dyrene 

                            Kvartalsværksted mandag BH.-2. klasse 

 

Dette værksted er for dig, der er en ægte dyreven eller som gerne vil vide noget 

mere om dyr. På dette værksted vil vi lave en masse forskellige ting, som har med 

dyr at gøre. Vi vil lave små projekter, hvor man selv kan vælge hvilket dyr man gerne 

vil lære mere om. Fx. hvordan man passer en hund.  Vi skal prøve at skære en fisk 

op, så man kan se, hvordan den ser ud indeni. Selvfølgelig skal vi også ud og se nogle 

dyr i virkeligheden og tager derfor på besøg hos de dyr vi kan eller lade dem komme 

til os. 

  

 

 

Mål: 

- Kendskab til udvalgte dyr og dyregrupper i nærområdet. 

- Kendskab til dyrenes behov. 

- Kende til enkelte dyrs opbygning og fysiske form. 

                                                                                                                                                                                                         

Hilsen Laura 

 

 

 

 



Alle verdens lande 

 

 

Klassetrin 4.-6.klasse  

Kvartalsværksted mandag   

 

  

På dette værksted skal vi arbejde med verdens lande og deres forskellige kulturer. Vi  

skal dog mest arbejde med, hvordan børn lever i andre lande. Vi vil kigge på, hvordan 

børnenes levevilkår er i de forskellige lande. Vi vil undersøge om alle børn får lov til at 

gå i skole, og hvordan deres hverdag/skoledag så ser ud. Hvordan er deres kultur og 

madkultur, og får alle børn nok at spise. Vi skal arbejde med børns rettigheder, og om 

de gælder for alle verdens børn. 

 

Mål  

 Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige 

steder på Jorden.  

 Sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår 

for mennesker.  

 Søge information på en systematisk og kritisk måde  
 

  Silke 

 

 

 

 

 

 

 



SkoleAvisen, linjefag tirsdag og torsdag 3. – 9. kl. 

Kan du lide at skrive? Har du lyst til at være med 

til at fortælle i ord og billeder hvad der sker på 

skolen og måske også andre steder? Så meld dig 

som journalist til SkoleAvisen!  

 

 

 

Du skal være med til at skrive artikler om begivenheder på skolen, store og små ting 

der foregår. Du får løbende en ny opgave der skal løses, alt efter hvad der sker i 

hverdagen og du kan også selv finde på spændende artikler om mange forskellige 

ting. Artiklerne bliver også sendt til Eckeskallen. 

Det vigtigste er at du har lyst til at skrive!  

Vi ses, 

Hilsen Anna 

 

 

Mål: At udvikle skrivefærdigheder og lære at videregive informationer. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



Læderværksted 3.-6. kl.  

Linieværksted tirsdag og torsdag. 

Et værksted for alle dem der godt kunne tænke sig at 

arbejde med læder. Om  man  har prøvet det før eller ej. 

Det kræver dog lidt tålmodighed og øvelse, men så vil der 

også være mulighed for at lave nogle fine og brugbare ting, som        

kan holde i mange år. 

Vi lægger ud med enkle og simple ting, så man får et lille indtryk af hvordan det er at 

klippe, syle og sy i læder og skind. Der vil være mulighed for at lave små bolde, 

nøgleringe, punge, tasker, mobil-eller Ipad-cover. Eller måske har man selv en ide`.  

Mål: 

At give indsigt i et gammelt håndværk.                                                    

Opmærksomhed, nøjagtighed og tålmodighed. Brug af fantasi.                                                                                                               

Udførelse af et eller flere tilfredsstillende produkter. 

Linda. 

 

Min sunde madpakke. 4. - 6.kl.                                                            
Kvartalsværksted mandag.      

Vi skal lave sunde madpakker. En sund madpakke skal helst indeholde lidt grønt, 

brød, pålæg, fisk og noget frugt. Sundmad giver energi og bedre trivsel. 

Vi  skal sammen prøve at lave en sund madpakke, som vi pakker, sætter på køl og så 

spiser dagen efter. Derfor skal de der har værkstedet ikke have madpakkke med til 

tirsdag. 

Mål: 

Gode kostvaner.                                                                                                                                                                                                                    

Energi til at lege og bevæge sig. 

Linda. 



 

Kreativ årstidsværksted. 0-3 kl. 

Kvartalsværksted onsdag. 

 

 

 

 

Vi får et kvartal, hvor både fastelavn og påsken ligger. 

Vi skal derfor igen have malet og dekoreret vores tønder, så de bliver flotte at se på. 

Der skal laves fastelavnspynt og masker. 

Herefter går vi i gang med påskeklip og pynt. 

Mål: 

Være kreative.                                                                                                                    

Bruge fantasien. 

Linda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevægelse og leg. 

Ude og inde 

tirsdag og torsdag, 0.-2. klasse 

 

 

 

Vi skal lave forskellige aktiviteter, både inde og 

ude. 

Sørg for at have varmt tøj med, for vi vil også 

skulle ud i sne og slud. 

Kom og giv den gas  

Hilsen 

Anja 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Sundhed-og-sygdom/Sundhedspleje.aspx&ei=s5WEVKqPGs3KOYyqgLgC&bvm=bv.80642063,d.ZWU&psig=AFQjCNHCGpZd1zGoYa8rXqv6mVBu23XY9A&ust=1418061600960438


Dance Orchestra 
 

 

 

 

  
Varighed: halvårs     Tidspunkt: tirsdag og torsdag  

Aldersgruppe: 6.-9.  Klasse Lokale: musik         Lærer: Britta 

  

Her skal vi arbejde med forskellige stilarter inden for musik: 

 pop – rock – dance – hiphop. 

Meningen er at vi efter påske skal arbejde sammen med et danse-værkstedshold 

og, at vi laver en forestilling hen mod sommerferien. 

 

Jeg har tænkt at vi kunne hente lidt inspiration – kig på dette klip  

https://www.youtube.com/watch?v=PUbMS3pebvI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUbMS3pebvI


Linjefagsværksted 3. kvartal, tirsdag og torsdag for 0. – 9. klasse 

Ler & Lærred 

   
Dette værksted er et billedkunstværksted, hvor du både skal arbejde med ler og med blyant, farvekridt og 

pensel. Jeg vil undervise i forskellige teknikker som I skal afprøve i korte, efterfølgende øvelser.  

Vores fælles tema er ”hoveder”. Vi skal bygge et hoved op i ler, som må være ud af fantasien eller efter 

model. Derefter skal vi tegne skitser af hovedet fra forskellige vinkler. Den bedste skitse vælges som 

udgangspunkt for maleriet på lærred med akryl. Lærrederne bliver 40 x 40 cm, og hvis vi har tid nok, så 

laver vi afsluttende vores egen ramme. Ler og lærred vil selvfølgelig slutte af med en fernisering. 

 Husk at komme i tøj, som kan tåle at få en klat eller tag et forklæde på. Oprydning efter både ler og maleri 

er tit krævende, så det skal du også være indstillet på. Hvis du har tid nok undervejs, må du gerne lave og 

male andre ting ud over hovedet. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

Vel mødt - Gunnar   

Mål:  

Øvelse i kreativt udtryk 

Øvelse i forkortelser og perspektiv 

Øvelse i farvesammensætninger og lys/skygge 



Filmværksted  

 
Varighed: Kvartalsværksted   Tidspunkt: Onsdag  

Aldersgruppe: 3.-7.klasse     Lærer: Julie 

 

På dette værksted vil vi producere forskellige film. Vi vil prøve at lave animerede film, både med 

billeder og med tegninger, så du skal kunne lide at tegne. 

Vi vil også se forskellige film for at se hvilke effekter der bliver brugt når man filmer og hvordan 

resultatet kan blive. 

Går du med en lille producer i maven, så meld dig til dette værksted. 

Glæder mig til at se hvad vi får produceret. 

 

Mål:  

- Styrke kreativiteten 

- Fra ide til færdigt produkt 

- Viden om forskellige virkemidler 

- Samarbejde om en fælles ide 

 

  



Jorden rundt 
Varighed: Linieværksted   Tidspunkt: Tirsdag og torsdag  

Aldersgruppe: 7.-9.klasse     Lærer: Julie 

På dette værksted rejser vi jorden rundt og ser på sportsgrene og mad som er traditionelle for de 

forskellige lande. Vi kommer til at smage en masse spændende mad og dyrke en masse sjov 

motion. Vi vil være i gymnastiksalen den ene dag i ugen og i køkkenet den anden.  

Har du lyst til at lære noget om forskellige traditioner i den verden vi lever i skal du melde dig til 

dette værksted. 

 

Mål: 

- Viden om traditioner jorden rundt 

- Glæden ved motion 

- Læren om mad og levevilkår i andre lande 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


