
0. kl. på 
Samsøagdes skole



Vigtigt I 0. kl på Samsøagdes skole 
•Dagens skema (ugeplan til forældrene).
•Legende og undersøgende tilgang til omverdenen.
•Gode sociale kompetencer.
•Leg.
•Høj faglighed.



Ugens timer
•Dansk.

•Matematik.

•Idræt.

•Natur/Teknik.

•Billedkunst.

•Bibliotek.

•Legetime.



F-uger
4 stk. F-uger om året, fælles på hele skolen.

• Trafik - Skovens dyr og ulve i danmark.
• Krop og Bevægelse.
• Emnet er stadig ukendt - men slutter af med en skolefest for alle.
• Sanser og eksperimenter. 



Jul / Påske
•Jul:

• Bedsteforældredag – vi pynter klasserne op til jul.
• Brev til julemanden.
• Santa Lucia dag.
• Synger julesange og spiller mus med pebernødder.

•Påske:
• Vi sår karse.
• Triller og maler æg.
• Sender gækkebreve.
• Får besøg af påskeharen.



De store hjælper de små
5. årgang passer ekstra på os, de er nemlig vores venskabs årgang

• I trafik ugen.
• Vi læser og spiller sammen ca. en gang om måneden.
• Udendørs oprydning i skolegården.

6. og 7. årgang står skolepatrulje.

8. årgang arrangere Pindsvineløb (Skolernes motionsdag).



BY-skolen
Der er Storforbruger af byens mange gode og  spændende  tilbud:

• Aros.
• Dokk1.
• Børnens jord, Vennelyst parken, Klostervangen, Botaniske have mm.
• Teater.
• Biograf. 
• Naturhistorisk museum.
• DGI-huset mm.



Natur og Teknik

● Ulve i DK - Naturhistorisk museum.
● Fra bur til bord - Natur samarbejdet
● Fra frø til plante - Væksthuset
● Skovens dyr - Naturhistorisk museum. 
● Mad på bål.
● Svampe i skoven - Børnekulturhuset.

Naturfænomener:
• Vand
• Ild
• Luft
• Jord



Fællesskab
Til dagligt er vi optaget af fællesskabet på årgangen.
Vi arbejder i store og små grupper året rundt. 
● Sociale kompetencer
● Faglige kompetencer
● Udskudt klassedannelse
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