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Generelle informationer: - D. 11. oktober deltager hele skolen til den årlige motionsdag. Her konkurrerer klasserne mod hinanden, om at 
løbe/gå flest mulige kilometer. 
 
Eleven fritages kun, hvis der gives besked fra hjemmet. Vi forventer, at eleven HVER GANG har idrætstøj med - Vi forventer at 
være ude fra sommerferie til efterårsferie samt fra påske til sommerferie. Eleven skal medbringe tøj og SKO til aktiviteterne –både ude og 
inde. 
 
Kompetencemål: Vi arbejder i idræt henimod de 3 kompetencemål, som er: 
 - Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan anvende grundlæggende sammensatte bevægelser i udvikling i idrætspraksis 
 - Idrætskultur og relationer: Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab. 
 - Krop, træning og trivsel: Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for kroppens grundform, sundhed og trivsel. 
 
Ved alle temaer vil jeg tage højde for, at alle kompetencemål kommer i spil. 
 Årsplanen indeholder de samme temaer/aktiviteter på 4.-8. årgang, dog med de forbehold, at jeg tager hensyn til de 
differentierede mål og at 5.-6. kl. har 3 lektioner om ugen. 
 
 
 
 Med forbehold for ændringer. 
 
 
 
 
 
 



 

Uge/måned Emne Aktivitet  Færdigheds - og 
vidensmål 

 

 Uge 34- 36 Baseball  
 
UDLÅN FRA 
CFU  
13/8-10/9 

Kaste teknik 
Spillets regler 

 

 

Boldbasis og boldspil 
 
Afleveringer 
Dribling 
Modtagning 
Slagteknik 
 

 

Uge 37-39 Fodbold  
Rundbold  
M-bold  
 

Spillet regler 
Samarbejde  
Opvarmning 
 

 Boldbasis og boldspil 
Afleveringer 
Dribling 
Modtagning 
Slagteknik 
 

 

Uge 40-41 
 
 
 
Fredag uge 41  

Orienteringsløb 
i nærområde 
 
 
Motionsdag  

Brug af kompas og kort  Løb, spring og kast 
- Eleven kan gennemføre orienteringsløb 
ved hjælp af kort, kompas og digitale 
medier og har en viden derom. 
 - Eleven har viden om regler og teknikker i 
friluftaktiviteter. 

 

Uge 43- 46 Dans - Arbejde med takter og musik 
 - Lære en dans 
 - Lave egen dans evt. fra nettet 
 - Labanbevægelsesteori. 

 Dans og udtryk 
- Eleven kan udføre sammensatte 
bevægelsessekvenser inden for kulturelle 
danse og stilarter og har en viden derom.  
- Eleven kan udvikle fælles koreografier og 
udtryk og har en viden om koreografiske 
virkemidler. 

 



 

Uge/måned Emne Aktivitet  Færdigheds - og 
vidensmål 

 

 - Eleven kan tilrettelægge et forløb for 
selvorganiseret idræt og har viden herom. 
 - Eleven kan anvende kropsbevidsthed i 
bevægelser. 
 - Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af 
idrætslige opgaver med andre. 
 - Eleven har viden om processer i 
gruppearbejde. 

Uge 47-51 Opvarmning, 
kropsbasis, 
redskabs-
aktiviteter og 
samarbejde  

- Opvarmning fælles 
 - Eleverne står for små opvarmningssekvenser 
 - Arbejde med kropsspænding i forhold til håndstand 
 - Modtagning og tillid. 
-  Forhindringsbane  
 
- Floorball  

 

 Kropsbasis, redskabsaktiviteter 
 
- Eleven kan beherske 
behændighedsøvelser og simple spring. 
 - Eleven har viden om redskabs- og 
springteknik inden for redskabsgymnastik 
og parkour. 
 - Eleven har viden om kroppens 
spænding, balance, holdning og form. 
 - Eleven kan samarbejde i 
idrætsaktiviteter og har viden om 
samarbejdsmetoder. 
 - Eleven kan forebygge idrætsskader og 
viden om principper for forebyggelse af 
skader.  
- Eleven kan tilrettelægge opvarmning. 
 - Eleven har viden om principper for 
opvarmning.  

 



 

Uge/måned Emne Aktivitet  Færdigheds - og 
vidensmål 

 

Uge 2-4 Kinball 
 
UDLÅN FRA 
CFU 
6/1-24/1 

Kinball regler 
Samarbejde i grupper 

 Boldbasis og boldspil 
 
- Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter 
og har viden om samarbejdsmetoder. 
  

 

Uge 5-9 Boldspil med 
fokus på 
fairplay  

Badminton/tennis  
Basket  
Håndbold  

 Boldbasis og boldspil 
 
- Eleven kan beherske grundlæggende 
teknikker i boldspil og har viden om 
grundlæggende tekniske elementer i 
boldspil. 
 - Eleven kan analysere og har viden om 
aktuelle problemstillinger forbundet med 
idrætsudøvelse.  

 

uge 10-12 Fysisk træning 
og leg  

- Gamle lege 
 - Motivation gennem leg  
- Grundtræning  
- snak om sundhed  

 Fysisk træning 
 
- Eleven kan udføre øvelser med 
udgangspunkt i træningsprincipper og har 
viden herom.  
- Eleven kan samtale om kropsidealers 
betydning for identitet.  
 

 

Uge 13- 16 Kidsvolley 
 
Spilhjulet  

- lave egen leg med fokus på spilhjulet (KUN FOR 7.-
8-KL.) 
- Kidsvolley 

 Boldbasis og boldspil 
 
- Eleven kan beherske grundlæggende 
teknikker i boldspil og har viden om 

 



 

Uge/måned Emne Aktivitet  Færdigheds - og 
vidensmål 

 

grundlæggende tekniske elementer i 
boldspil. 
 - Eleven kan analysere og har viden om 
aktuelle problemstillinger forbundet med 
idrætsudøvelse. 
 - Eleven kan anvende regler og taktik i 
udvikling af boldspil  
- Eleven har viden om regler og taktiske 
muligheder i boldspil.    
 

Uge 17- 21 Løb, kast og 
spring 
(Atletikkens 
discipliner)  

Løb  
 spring 

 Løb, spring og kast 
 
- Eleven kan analysere 
bevægelsesmønstre inden for løb, kast og 
spring. 
 - Eleven har viden om 
bevægelsesprincipper inden for løb, spring 
og kast. 
 - Eleven kan beherske færdigheder inden 
for løb, spring og kast. 
 - Eleven har viden om koordination og 
teknik i løb, spring og kast. 

 

Uge 22-26  BUFFER PERIODE 
- OPSAMLING 
- ØVE SOMMERFEST (der kan være lektioner med 

få elever, grundet øvning) 
 

   



 

 


