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ELEVER FRA 1. TRIN

Eleverne i skolens 1 klasser skulle lave en bog til kommende skoleelever, som 
går i børnehave nu. 2. klasserne skulle lave et vendespil og memory kort ved 
brug af̊ grønlandsk, dansk og matematik. Der var også nogle tabeller, visualise-
rede tal, bogstaver samt billeder. Der blev også lavet vokaler og konsonanter i 
begge sprog. Vi forklarede eleverne, hvad de skulle i gang med og så gik de i 
gang med at brainstorme. Der blev tegnet meget i forståelsesfasen og snakket 
meget om, hvad hver enkelte skulle lave. Derefter gik 2. klasserne ind og afleve-
rede deres produkter til 1. klasserne og 3. Klasserne afleverede deres produkter 
til 2. klasserne. I 1. klasser inviterede vi børnehave børnene til skolen, så de kun-
ne hente deres lille bog om hvad de skal have med, når de skal starte i skolen.

Hvad skal vi lære?
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Refleksion & overraskelser   Børnene arbejdede flittigt. Der kom 
nogle gode materialer, som eleverne kunne bruge til deres kommende skolegang. Eleverne var gla-
de for at arbejde med opgaverne og vil gerne arbejde mere med innovation men andre emner.

Forbedringsforslag   
At vi er sikre på, at alle er indforstået med, hvad de skal lave dagen efter. Bedre aftaler med de auten-

tiske brugere. Vi er tilfredse med længden af forløbet for de  fleste. Det vil være rart hvis vi havde 

grønlandske materialer, som vi kunne bruge.

3 GODE  
RÅD

• At alle lærerne har forstå-
et opgaverne ordentligt.

Forløbet er udviklet af

Vivi Nielsen
LÆRER

LÆRER

• At man har forberedt sig.

Åse svenningsen

Materialer   
Hr. Skæg/DR 1

• At man evaluerer hverdag 
hvis det er muligt.

vihani@hotmail.com 

aase.svenningsen@attat.gl
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