
Fordybelsesuger og fagdage: 

 
Fordybelsesuger. 

 

Vi har to fordybelsesuger om året. 

 Hvert 3. år, hvor vi har musical har vi dog kun en. 9. klasse er altid kun med i én fordybelsesuge, da 

deres årsplan er temmelig tætpakket. 

 

Vi har inddelt hele fagkredsen i 4 områder: sprog, de naturfaglige fag, det praktisk/musiske og de 

kulturbærende fag. 

Alle klasser kommer over en to-årig periode gennem disse fire områder. 

De forskellige klasser arbejder i en hel uge med én problemstilling eller ét emne eller ét fag inden for 

fagkredsen. 

Et eksempel kunne være: De naturfaglige fag: ”Broer” for mellemtrinnet med fokus på infrastruktur 

og konstruktion. 

 

Formål: 

Formålet med fordybelsesugerne er at skabe mulighed for netop fordybelse. At give elever og lærere 

mulighed for at udforske et område, at dvæle ved detaljen, at få en dybere forståelse af de berørte 

områder. 

De mange sammenhængende timer giver plads til og mulighed for virkelig at brede emnet ud, 

medtage mange aspekter og variere undervisningsformerne og gøre noget af det, det normalt kan 

være svært at finde tid til. Fordybelsesugerne giver f.eks. mulighed for i højere grad at lave en 

eksperimentel undervisning, hvor eleverne danner og afprøver deres egne teorier. Fordybelsesugerne 

giver ligeledes også  i højere grad end hverdagen plads til, at eleverne kan være  aktive, kreative og  

lave relevante produkter.  

Fordybelsesugerne giver gode muligheder for at kombinere dannelse, kreativitet og faglighed – 

blandt andet på grund af den samlede timemængde.  

 

I fordybelsesugerne vægtes fagligheden højt og vi oplever eleverne som meget motiverede for at 

lære. Disse uger opleves som et godt alternativ til hverdagen af såvel lærere som elever. 

 

 

Fagdage. 

På Nr. Lyndelse Friskole har vi fire fagdage om året. Disse er spredt ud over hele året, og vi sikrer, at 

de forskellige klasser kommer fagrækken rundt i løbet af deres skoletid. 

På fagdagen har klassen samme faglærer en hel dag i samme fag. Fagdagene kan også bruges til 

samarbejde mellem to klasser. 

En fagdag kunne indeholde: 

Billedkunst 3. klasse:  masker. 

 

Engelsk 5. + 6. klasse: nyhedsreportager. 

 

Tysk 7. klasse: Im Restaurant. Essen und trinken. 

 



Dansk 9. klasse: Lave podcasts 

 

 

Formål: 

Formålet med fagdagene er på samme måde som med fordybelsesugerne – bare i mindre målestok - at give 

mulighed for at sætte fokus på et fagligt område og arbejde med det gennem flere sammenhængende timer.  

 

 

 

 

 

 


