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Årsplan 1. kl. Dansk  

Skoleåret 2021 - 2022 

Lærer: Henrik Østerby 

Lærer: Charlotte Westergaard, efteråret 2021.  

 

Følgende plan viser tilrettelæggelsen af undervisningen for 1. klasse i Dansk i skoleåret 2021-2022. Undervisningen 

er tilrettelagt med det formål at opfylde fælles mål for dansk- efter 2. klasse. Undervisningen leder mod de fire 

overordnede kompetencemål: 

Læsning- Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge 

Fremstilling- Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer 

Fortolkning- Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster 

Kommunikation- Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer 

 

Der kan løbende forekomme ændringer i årsplanen 

Henrik Østerby 

 

 

Tidspunkt Emne Indhold 

August-september Børnene lærer de faste rutiner i 
klassen. Disse rutiner arbejder vi 
med hele året sideløbende med 
de forskellige emner.  

Klassen arbejder med: Den Første 
Læsning- Bogstavbogen, Skriv- 
trykbogstaver, læseværksteder, 
bogstavlege, læse/stave-apps og 
logbogen. Vi begynder med Søren 
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og Mette bøger og storbøger 
(fælles læsning i klassen).  

Oktober-November  Billedbøger og rim og remser Klassen skal blandt andre høre 
om Halfdan Rasmussen og læse 
flere af hans rim.  

December Jul 
 

Klassen skriver og læser 
julehistorier.  
Vi er så småt ved at være færdige 
med Søren og Mette.  
 

Januar-februar Tema om Asger Jorn 
Den første læsning 

Eleverne kigger på billeder af og 
lærer om Asger Jorn. Eleverne 
lærer at beskrive et billede ud fra 
farver, former og udtryk.  
Eleverne begynder at læse i 
bogen ”Den Første Læsning”. 
Eleverne læser i bogen hver dag.  

Marts-april Tegneserier Eleverne lærer om tegneserien 
som genre. Eleverne læser 
tegneserier og laver til sidst deres 
egen tegneserie.   

Maj-Juni Læsning og faglitteratur Vi arbejder med faglitteratur på 
forskellige måder. Vi skriver 
faglitteratur i hæfter og laver 
læsekursus med små fagbøger.  

 

Charlotte Westergaard  

August 2021 
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