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 Jannie Jakobsen 

Uhre Friskole 



Med udgangspunkt i fællesfaglige mål tilrettelægges undervisningen i 8. klasse, så vi har de afsluttende prøver i 9. klasse for øje fra starten 

af skoleåret. Eleverne har selv valgt de fire overordnede emner. 

Undervisningen differentieres, og eleverne kan løbende følge med i deres udvikling, samt italesætte, hvor de gerne vil have fokus i forhold til 

sproglig udvikling. 

Vi forbereder desuden til First Cambridge Engelsk (FCE). Denne prøve tages i foråret 2024 og er frivillig. Undervisningen startes i 8.klasse, 

og fortsættes i 9. kl. 

 

Vi vægter, at eleverne bruger deres sprog på klassen, og at der skabes trygge rammer for læringen. Der 

arbejdes med CL grupper. Der arbejdes med færdigheds- og videns mål for faget efter 9. klasse i fht. FP9, 

og der er derfor også fokus på færdighederne: lytte, læse, samtale og skrive i den daglig undervisningen. 

Målet for FCE er et kvalificerende sprog med færdigheder, der gør eleverne i stand til at bo og arbejde i 

engelsktalende lande. Ligeledes vil certifikatet give lettere adgang til en række uddannelser og udenlands 

ophold. Her arbejdes der også med fokus på færdighederne. 

Der laves sprogprofil og level-test i starten af skoleåret, som evalueres løbende. Eleverne er i høj grad en 

del af denne evaluering. Ligesom de også har indflydelse på, hvilke færdigheder de skal træne og hvordan.  

Materialerne deles i Teams, som alle elever har adgang til. Vi anvender gyldendal.engelsk portalen. 

Vi vil i løbet af året arbejde med: Food, glourius food; Music – universal language; Fear Factor, Fame og The envioment, som bliver lagt som 

fagdage. Vi deltager i Write for Rights i november sammen med 7. og 9. klasse. 

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

Jannie 

 

 



 

Årsplan Aktivitetsplan Mål og evaluering Andet 

August Music  I denne periode er der særlig fokus på: 

- At forstå varianter af engelsk – ikke mindst ”nattive 

speakers” 
- At eleverne kan udtrykke sig på skrift og tale om et 

emne, de har sat sig ind i.  

Vi laver en CEFR test og finder elevernes niveau for 
engelsk.  

Eleverne skal vide, hvor de finder rette læsematerialer 
svarende til deres niveau.  

Eleverne sætter sig mål for, hvilke skills de særligt vil have 

fokus på frem til efterårsferien.  
 

Vi anvender teams til logbog, hvor eleverne både sætter 
mål, samt evaluere.  

 

En tur til Prag for 8.-

9. klasse i uge 35.  

September, 
oktober + 

december 

Fame 
 

 

 
Vi har vores første aflevering.  

I denne periode er der særlig fokus på: 
      

- At indgå i samtaler og anvende gambits og linkers 

- At bruge varrieret sprog til at gengive hovedindhold 
af tekster om emnet  

- At anvende viden i spontane samtaler om emnet 

 
- At brainstorme ideer og anvende centrale ord og 

begreber i skriftsproget.  
 

- At anvende skabelon til skriftligt arbejde.  

Temadage og 
motionsdøgn, uge 

41. 

First Leo League, uge 
43. 

November Write for rights, Amnesty international 
 

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

     

 



Vi deltager i Amnestys kampagne og 
skriver breve, laver oplæg m.m. 
omkring menneskerettigheder.  
8. klasse skal endvidere producere en 
podcast om den case, de har valgt.  

 
 

Januar Fear Factor I denne periode er der særlig fokus på: 

 
- At kunne læse og forstå indholdet af tekster.  

- Anvende sprog og relaterede ord til at beskrive 
typiske karaktertræk 

- Anvende viden om genre til at formidle - via film – 

en skrækhistorie.  
 

 

februar Graphic Novel: Oliver Twist  

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

- At kunne anvende skabelon til analyse af indhold.  
- Indgå i samtale om hovedtrækkene i bogen.  

- Formidle virkemidler i skrift og tale.  

 

 

Marts og 

april 

Food, glorious food I denne periode er der særlig fokus på: 

 

- Kende til kultur og mad i forskellige engelsktalende 
lande.  

- Arbejde med samfundsforhold fra engelsktalende 

lande om temaer, der relaterer til mad.  
- Kende til traditioner der knytter sig til højtider og 

mad i engelsktalende lande.  
 

 

 

 



Maj og juni California I denne periode er der særligt fokus på USA, at rejse og at 
opleve.  

 

- Kende til kultur og samfundsforhold som relaterer 
sig til Amerika og i særlig grad Californien 

- Anvende viden om emnet i dialog med relevante 
begreber og ordforråd 

- Forstå og anvende centrale synspunkter fra tekst og 

andre medier.  

 

 

 

 

 


