
Tilbud til anderledes dage, fagdage, fordybelsesdage og temadage 
 

Folkeskolens obligatoriske emner  
Tværfaglige forløb 
Faglige forløb  

Videnshus 

Færdselslære 
 

House of Health: 
Brug inspiration fra http://houseofhealth.dk/opslag/roed-
traad-i-faerdselslaere/ Der er forslag til forløb på hver 
årgang.  
 

Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab 
 

House of Health: 
Sundhedsrejsen; få besøg af den lokale sundhedsplejerske 
for 1. årgang: 
http://www.houseofhealth.dk/opslag/sundhedsrejsen/ 
 
Besøg af tandplejen for 4. årgang: 
http://houseofhealth.dk/opslag/besoeg-af-tandplejen/ 
 
Seksuel sundhed for udskolingen; får besøg af 
sundhedsplejens undervisningsteam: 
http://www.houseofhealth.dk/opslag/seksuel-sundhed-i-
udskolingen/  
 

Tobaksforebyggende undervisning 
 

House of Health: 
Sæt tobak på skoleskemaet – få hjælp til planlægning af 
temadag og evt. besøg af oplægsholdere: 
http://www.houseofhealth.dk/opslag/tobak-paa-
skoleskemaet-for-udskolingen-2019-20/ 
 

Spildesign for mellemtrinnet House of Citizenship: 
Brug den dag på at lade eleverne udvikle deres egne spil. 
Dagen har fokus på samarbejde, kreativitet og innovation. 
http://houseofcitizenship.dk/opslag/spildesign-paa-
mellemtrinnet/ 

Power Grid House of Citizenship: 
Workshop i samfundsfag, hvor eleverne spiller brætspillet 
Power Grid. 
http://houseofcitizenship.dk/opslag/power-grid-et-
braetspil-til-samfundsfag/ 

Nyt krav i faghæftet Natur & teknologi: Den 
undersøgende tilgang i natur og teknologi - 
allerede fra indskolingen 

House of Science: 
Hjælp til at planlægge og afvikle en dag, hvor I lever op til 
det nye krav. Idéer og eksempler til undervisningen. 
http://www.houseofscience.dk/opslag/nye-faghaefter-i-
naturfag-og-matematik/  

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling  House of Science: 
Hjælp til planlægning og afvikling.  
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Spil ”Verdensmål i Spil” og brug nogle af de mange 
materialer HoS/Vidensby råder over.  
http://www.houseofscience.dk/opslag/verdensmaal-i-
spil-laan-aktivitets-og-undersoegelses-braetspil/ 

Naturfagsmaraton 2020 – 2021  House of Science: 
Deltagere kan få hjælp til planlægning og det daglige 
arbejde med naturfagsmaraton.  
Interesserede kan prøve konceptet af.  
http://www.houseofscience.dk/opslag/naturfagsmaraton-
finale-den-260520/ 

Fællesfagligt forløb i naturfag i udskoling  House of Science: 
Hjælp, inspiration mm. til planlægning og afvikling af 
fællesfaglige forløb.  
http://www.houseofscience.dk/opslag/proeven-i-
naturfag-informationer-og-inspiration/ 

En dag med engineering House of Science: 
Hjælp til planlægning og afvikling af en dag med 
engineering metoden. Få evt. besøg af en ekspert.  
http://www.houseofscience.dk/opslag/engineering-day-
uge-45-2019-2-tilbud/ 

Sproglig opmærksomhed i naturfag – faglig 
læsning og skrivning.  

House of Science: 
Hjælp til planlægning eller afprøvning af timer i naturfag, 
hvor fokus er på sprogbaseret undervisning.  
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-
gerne-ud-paa-skolen/ 

Valgfrit fagligt emne House of Science: 
Hjælp til planlægning og evt. afvikling af det emne, som I 
ønsker sparring om.  
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-
gerne-ud-paa-skolen/ 

Escapegames i matematik 6.-9. klasse House of Science: 
House of Science har i samarbejde med Rubilee´s Escape 
House udviklet en række scenarier for escapegames, der 
anvender udvalgte dele af matematikundervisning. 
Henvendelse til Elisabeth Tang www.houseofscience.dk  
Konceptet er beregnet til en hel dag – gerne i samarbejde 
med et lokalt gymnasium. 

Undersøgelser i matematik House of Science: 
I kan få hjælp til planlægningen af en fordybelsesdag med 
matematiske undersøgelser – gerne i damarbejde med 
andre fag. 
http://www.houseofscience.dk/opslag/hos-kommer-
gerne-ud-paa-skolen/ 

Fagdage engelsk  Global House: 
Charlotte kan tilbyde inspiration til fagdage i engelsk. Det 
kan bl.a. være til planlægningen og gennemførelse af 
dagen: 

 Et fagfagligt forløb med fokus på faglige 

udfordringer 
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 et fagfagligt forløb med fokus på FNs verdensmål,  

 et fagfagligt forløb med særlig fokus på didaktiske 

problemstillinger; differentiering, elevdeltagelse, 

variation 

 et fagfagligt forløb med inddragelse af 

tværgående temaer; it og medier, innovation 

 tværfaglige forløb, hvor engelsk vil indgå som 

kommunikationssproget 

 undervisningsforløb med fokus på Sproglig 

Opmærksomhed; faglig læsning. 
 

Fagdage i engelsk – Sprogbad 
 
 

Besøg i et Global House undervisningslokale og få et 
sprogbad. Det kunne være tidligere forløb på 4-5 timer. 
 
Tilbud til melletrinnet: 

 The great explorers  
 

Tilbud til udskolingen:  

 Christmas around the world 

 Stories and customs around the world 

 What does a Christmas pudding tell about the 
British empire? 

 Grammar with no books 

Kontakt Charlotte 
chdu@sonderborg.dk 
M: 27900120 

 

 

mailto:chdu@sonderborg.dk

