
Praksisdag, onsdag d. 23. maj på Aabenraa 
Friskole. Dansk 0. -3. klasse. 

 

Kære forældre til eleverne i 0.klasse – 3.klasse 

 

På onsdag d. 23. maj skal vi dække undervisningen hele dagen i 0- 3. klasse. Vi er et 

lille hold af danskstuderende, der sammen med vores underviser varetager 

undervisningen hele dagen samt morgensang og fortælling.  

Vi har tænkt os at sætte fokus på elevernes arbejde med litteratur på mange 

forskellige måder og i enkelte klasser med faglitteratur og udarbejdelse af små 

multimodale tekstproduktioner. 

Naturligvis vil vi i løbet af dagen variere vores undervisning, så der både er 

bevægelse, leg og andre kreative tiltag, der kan fremme motivation og læring. Vi vil 

glæde os til at besøge jeres skole og vi er to studerende i hver klasse i løbet af 

dagen. Vores underviser deltager på lige fod og hjælper til. Hvis der skulle være 

noget i den forbindelse, beder vi jer give skolen besked, så vi kan orienteres derfra. 

Ellers skal eleverne bare have udstyr med som de plejer til en almindelig skoledag og 

tøj efter vejret, så de kan være udendørs. 3. klasse bedes medbringe deres 

computer, evt. tablet, hvis de har sådan en eller en mobiltelefon, hvis det er muligt, 

idet de skal lave små lydproduktioner. 

Her kommer vores undervisningsforløb i kort form. 

0. klasse: Kunsteventyr som genre. Udarbejdelse af små eventyrforløb, fokus på 

hvorledes man ”puster liv” i en fortællings personer. (Klods Hans og Klotte 

Hans) 

1. klasse: Billedbogen som genre. Aktiviteter med oplæsning, fortælling, 

udarbejdelse af små billedfortællinger og viden om billeder og tekst i samspil. 



2. klasse: Gys og gru som genre. Viden om genren, oplæsning og fortælling samt 

udvikling af små fortællinger. Eleverne producerer selv tekster på baggrund af 

oplæg. 

3. klasse: Multimodale produktioner. Med udgangspunkt i fagtekster om 

hverdagslivet blandt grønlandske børn skal eleverne lære at udarbejde små 

digitale produktioner om deres eget hverdagsliv og fremlægge for de andre 

elever. 

 

Vi glæder os til opgaven. 

 

Med venlig hilsen 

Maja og Bente i 0.klasse.  

Line, Ninna og Ole i 1. klasse.  

Lene og Maria i 2. klasse. 

Cecilie og Maria i 3. klasse. 

 

 

 


