
Fælles emneuge på 
Ølsted skole

Klar til læring



Vi skal arbejde med ”Klar til læring”

Klar til læring handler om, at være klar til at lære noget
- at vi fx øver os på at være nysgerrige, at være vedholdende, at 
udsætte egne behov og behandle andre pænt. 

DET ER NEMLIG MEGET VIGTIGT, FOR AT KUNNE LÆRE MEST 
MULIGT!!



Gode omgangsformer

• Handler om hvordan vi behandler hinanden

- at der er plads til alle

- at det er okay at vi er forskellige

- at vi taler pænt til hinanden

• Video

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=FI9dIxppI78
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=FI9dIxppI78


Nysgerrighed

• Nysgerrighed er vigtig for at kunne fordybe sig

• Jo mere nysgerrig man er over længere tid, jo mere kan man fordybe 
sig

• Fordybelse handler om at blive udfordret ved at arbejde med emner, 
som man ikke kender i forvejen, eller ved at arbejde med emner, som 
man kun kender lidt



Vedholdenhed

• Handler om at øve sig og fastholde opmærksomheden – altså blive 
ved!!

- at lave sine opgaver færdig

- at lytte til andre

- at blive ved selvom det er måske er svært.

• Video

https://youtu.be/Hzqzj_e8cNg


Behovsudsættelse

• Handler om at kunne udsætte sine egne behov

• Handler om at kunne række hånden op og vente på tur

• Handler om at komme ind når klokken ringer

• Handler om at bruge alles ideer i legen eller gruppearbejdet

• Video

https://youtu.be/rogcWfG2VeY


Hvad skal vi?

• Vi skal styrke de fire kompetencer:

• Vi skal øve os i at være nysgerrige 

• Vi skal øve os i at være vedholdende

• Vi skal øve os i at udsætte egne behov 

• Vi skal øve i at behandle hinanden pænt

• Vi skal øve os i at samarbejde i grupper og deltage aktivt i 
fællesskabet på tværs af årgange

Og gøre Ølsted Skole til et endnu bedre lære- og værested 



Værksteder

• Outdoor med Britt og Mai – på legepladsen

• Matematik med Fritz og Trine – på mellemtrinnet

• Kreativt med Helle, Amanda og Anja – i kælderen

• Dansk med Lisbeth, Daniel og Mette – i Sfo’en



Dagens program

• Kl. 8.00-8.20: Samling på torvet

• Kl. 8.20-12.00: Værksteder

• Kl. 12.30: Samling på torvet

• Kl. 12.30-14.00: Socialt på tværs

• Vi spiser madpakker i vores grupper ude i værkstederne



Socialt på tværs

Kan f.eks være:

• Spille spil

• Tegne/Kreativt

• Udendørsaktiviteter

• Højtlæsning

• Bevægelse

• Det vigtigste er, at vi er sammen på tværs!!



4 grupper 4 værksteder 4 dage

Uge 41 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Dansk Gruppe 4 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Matematik Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 1 Gruppe 2

Outdoor Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 1

Kreativ Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4



Ønsker alle en rigtig god uge 


