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•2010/11

•§ 2. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og
læring gennem leg og legelignende aktiviteter.

Bhkl. indhold og trinmål

•Stk. 2. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle
færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid.
•Stk. 3. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at
beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved
bidrage til grundlaget for børnenes videre skolegang.
•Stk. 4. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt
fællesskab.
•Stk. 5. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer:
•Sprog og udtryksformer.
•Natur og naturfaglige fænomener.
•Det praktiske/musiske.
•Bevægelse og motorik.
•Sociale færdigheder.
•Samvær og samarbejde.

Sprog og udtryksformer - Det talte sprog Samtale og dialog

•deltage i samtale og kunne veksle mellem at
lytte og ytre sig
•have opmærksomhed på sprogets forskellige
funktioner og tilpasse sit sprog til forskellige
situationer
•tale om sprog
•samtale om indholdet i tekster

Sprog og udtryksformer - Det talte sprog Fortælling og oplæsning

•fortælle om egne oplevelser i
sammenhængende form

•lytte til oplæsning og fortalte historier og
genfortælle tekstens indhold
•fortælle situationsuafhængige historier ud fra
billeder eller hørte historier
•videreudvikle og nuancere ordforråd og
begrebsforståelse

Sprog og udtryksformer - Det skrevne sprog - Tidlig
skrivning og læsning
•lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme,
sproglyde og ord
•have kendskab til bogstavernes navn, form og lyd
•lege og eksperimentere med sætnings- og orddannelse
•lege og eksperimentere med skrift og skrevne meddelelser
som middel til kommunikation
•bruge bogstaver og eksperimentere med ord og sætninger
i egen håndskrift og på computer
•eksperimentere med forskellige af hverdagens skrivegenrer
•eksperimentere med at læse små tekster.

Natur og naturfaglige fænomener

•lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder tænke over,
stille spørgsmål til og tale om deres iagttagelser
•kende til årets og døgnets gang og til begivenheder i naturen, som er knyttet dertil
•kende forskellige vejrfænomener
•sortere indsamlet materiale efter forskellige kategorier, herunder form, farve,
overflade, antal og vægt
•færdes hensynsfuldt i naturen
•få begyndende kendskab til dagligdagens ressourcer, som vand, elektricitet og
affald
•kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner
•kende betydningen af god hygiejne, herunder håndvask
•kende til sund kost
•have kendskab til tal og tælleremser
•opbygge talforståelse ved at forbinde talnavn, talsymbol og antal
•have kendskab til matematiske begreber, der bruges til at navngive og beskrive
former og fænomener
•arbejde med regnehistorier.

Det praktiske/musiske
•opleve og samtale om forskelligartede kunst
og kulturindtryk
•udtrykke sig på forskellige måder med
billeder, sang, drama, spil på instrumenter,
bevægelse, tale- og skriftsprog
•benytte forskellige materialer, redskaber og
teknikker.

Bevægelse og motorik
•beherske og bruge kroppen varieret og vise
udholdenhed
•kombinere sproglige aktiviteter med fysiske
handlinger
•beherske finmotoriske bevægelser
•udnytte hele skolen og dens legeområder og
kende lokalområdets muligheder og
begrænsninger.

Sociale færdigheder
•etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen
med børn med andre normer og værdier end deres
egne
•medvirke til at opbygge klassens normer og regler
•tage del i ansvaret over for fællesskabet
•bruge sproget hensynsfuldt i forbindelse med
konflikter og konfliktløsning
•varetage dagligdagens personlige funktioner,
herunder kunne forstå og følge en instruktion.

Samvær og samarbejde
•kende og efterleve almindelige regler og normer for
klasseundervisning og gruppearbejde
•bruge tegninger og skriftsprog til at tydeliggøre og
fastholde fælles regler om samvær og samarbejde
•komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå
arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og
opstille enkle mål for eget arbejde
•tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget
•fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i
større og mindre grupper
•tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har
nået de fastsatte mål.

Obligatorisk sprogvurdering
•§ 3. I starten af børnehaveklassen foretages
som led i undervisningen en sproglig
vurdering af børnene, således at
undervisningen fra starten kan tage
udgangspunkt i det enkelte barns sproglige
kompetencer og forudsætninger og princippet
om undervisnings-differentiering.

