Praktisk-musiske fag:

Marts 2016

Billedkunst:
Der undervises 1 lektion om ugen fra 0. - 4. kl. Undervisningen følger målene for
undervisningen i folkeskolen. Faget er integreret i mange andre af skolens fagrækker
f.eks. dansk, kristendom og i særdeleshed, når skolen er i produktion med
forestillinger.
Håndværk og design:
I håndværk og design skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber
og teknikker og gennem det praktiske arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge
den rette arbejdsform, værktøj og teknik til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde
med et alsidigt udvalg af materialer og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og
kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk, primært til brug i skolens
forestillinger, f.eks. scenograャ酦, kostumer og rekvisitter.
Eleverne lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i
designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt, herunder med fokus på
bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter.
Undervisningen i håndværk og design er ikke skemalagt.
Håndværk og design indgår naturligt i tværfaglige sammenhænge med mange af
skolens fag og er integreret i mange andre af skolens fagrækker f.eks. dansk,
billedkunst og i særdeleshed, når skolen har projektuger, emneuger, lejrskole eller er i
produktion med forestillinger.
Idræt:
Undervisningen i idræt er ikke skemalagt som decideret idrætsundervisning. Faget er
en integreret del af den daglige fysiske træning og danseundervisning. Se under
fagplan for dans.
Musik, kor og morgensang
Der undervises i musik 1 lektion om ugen fra 0. - 4. kl. og i kor 1 lektion om ugen fra
3.-9. kl.
Hver dag året rundt startes skoledagen med morgensang, hvor årstidernes
traditionelle og nyere sange synges.
Musikforståelse og -teori opnåes gennem sangøvelser, samspil og i brugen af musik
både i musik- og korundervisningen, i morgensangen og i skoleårets optrædener og
forestillinger.
Madkundskab:
Undervisningen i madkundskab er ikke skemalagt. Faget er integreret i mange andre
af skolens andre fag som f.eks. dansk, matematik og natur- teknologi og i
særdeleshed, når skolen har projektuger, emneuger eller på lejrskole.
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