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Undervisningsplan for faget hjemkundskab på Privatskolen Nakskov
Revideret februar 2016 

Privatskolen tilbyder ikke undervisning i faget hjemkundskab, derfor arbejder skolen efter denne under-
visningsplan for at nå et slutmål for faget hjemkundskab svarende til Fælles Mål. Skolen har årlige em-
neuger, fagdage, tværfaglige projekter, juleklippedag osv., hvor eleverne arbejder med faget på
forskellige måder og gennem forskellige tilgange. Vi har på skolen bålplads, hvor vi jævnligt laver mad
over bål i forbindelse med fx tværfagligt projektarbejde såsom middelalder, vikingetid osv. I den ene af
skolen emneuger er det overordnede tema mad og motion, hvor eleverne arbejder koncentreret
omkring fremstilling af sund og nærende kost samt teorien bag. Denne uge omfatter alle skolens
klasser. 

• Tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og -metoder 

• Sammensætte og tilberede enkle retter og måltider, der er kendetegnende for forskellige situationer,
Historiske perioder og kulturer 

• Planlægge indkøb og arbejdsproces 

• Få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv 

• Tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre. 

• Vurdere en vare ud fra en varedeklaration og have kendskab til mærkningsordninger 

• Kende til forbrugerens rettigheder og pligter i forhold til indkøb og anvendelse af varer 

• Forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og
livskvalitet 

• Forklare, forstå, anvende, analysere og vurdere viden af fagteoretisk art 

• Bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger 

• Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed
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Undervisningsplan for faget håndarbejde på Privatskolen Nakskov
Revideret februar 2016

Privatskolen tilbyder ikke undervisning i faget håndarbejde, arbejder skolen efter denne
undervisningsplan for at nå et slutmål for faget håndarbejde svarende til Fælles Mål.
Skolen har årlige emneuger, fagdage, tværfaglige projekter, juleklippedag osv., hvor eleverne
arbejder med faget på forskellige måder og gennem forskellige tilgange.
Skolen har endvidere på 6.klassetrin afsat 2 timer ugentligt hele året til drama. I faget drama skal
eleverne bl.a. selv være med i processen vedr. designet og fremstilling af de kostumer, der bruges
til komedien. Privatskolen Nakskovs årlige skolekomedie er en stor succes med 3 forestillinger,
hvoraf de 2 er for skolens forældre, bedsteforældre osv. Ca. 500 mennesker, samt en forestilling,
hvor byens øvrige skoler inviteres.

Mål vi gennem vores undervisning i faget opnår:

• Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning,
udførelse og evaluering

• Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde

• Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer

• Formgive med personligt præg

• Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion

• Sætte ord på designprocessen.

• Udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder

• Arbejde med komposition og farvelære

• Præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund.
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Motion
På privatskolen Nakskov har 0.-3. klasse motion 5 gange 45 minutter om ugen. Motion understøtter
læringen, og det stimulerer både krop og sind.
Motionen indeholder motoriske aktiviteter, gå og løbeture med det formål at styrke elevernes
kropsbevidsthed og udvikle elevernes faglige og sociale kompetencer.
Motionen foregår i udgangspunktet udenfor, børnene skal derfor have tøj/sko på efter vejret. Når
motionen ligger som enkeltlektion, er der ikke bad efter motion. Når timerne er placeret som
dobbelttimer, går eleverne i bad.
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Projektopgave på Privatskolen Nakskov
Revideret februar 2016

Der afholdes projektopgave på Privatskolen Nakskov på 6.-9. Klassetrin. Eleverne har 1 uge til at
skrive opgaven, udarbejde produkt og forberede fremlæggelse samtidigt med at der føre logbog.
Alle årgange fremlægger mandagen efter ugen for lærere og forældre om aftenen. Der lægges
vægt på nedenstående kriterier, og der arbejdes frem imod den endelige projektopgave i 9. Klasse,
det vil sige, at der fra 6. Årgang øges krav om formalia således, at eleverne bliver helt klar til 9.
Klasses projektopgave.
Forberedelse til projektopgaven
Det er dansk -og matematiklæreren står for forberedelserne. De pågældende lærere vejleder og
støtter eleverne, således at der foreligger en problemformulering inden projektugen.
Problemformuleringen underskrives af en lærer inden projektugen.
Det anbefales, at eleverne danner grupper på 2. Eleverne kan dog også arbejde alene eller i
grupper med max. 3

Det faglige indhold
Der skal være faglige analyser, vurderinger og perspektiveringer i en projektopgave. Har eleven
ikke problemformuleret (i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse) kan eleven højest få
karakteren 4, da det så ikke er en projektopgave, men en emneopgave.

Arbejdsprocessen
Lærerne skal kunne vurdere arbejdsprocessen. Eleverne kan skrive logbog, eller på anden måde
dokumentere deres arbejdsproces (fx Google drev).
Eleverne møder som udgangspunkt på skolen, men kan efter aftale med lærer arbejde med
projektopgaven andre steder i projektugen. Dette gælder ikke 6. klasse

Indhold
• Problemformulering
• En præsentation af det faglige stof
• Kilder og henvisninger
• Rapporten skal være på mellem 3 og 10 sider

Deadlines
Senest kl. 12.00 om fredag i projektugen skal eleven aflevere:
Rapporten afleveres i 2 eksemplarer.
Logbog (indeholdende: Metodebeskrivelse, arbejdsproces samt evaluering af arbejdet)

Produktet
Produktet kan være en hjemmeside, skulptur, et rum, et interview osv. Produktet skal understøtte
problemformuleringen. (1/4 del af karakteren udgøres af produktet).
En Power Point kan ikke fungere som et produkt.
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Fremlæggelse
Ved en i gruppen fremlægges der ca. 15 min.
Ved 2 i en gruppe fremlægges der ca. 20- 25 min.
Ved 3 i en gruppe fremlægges der ca. 30 min.
Eleven må ikke læse op fra et papir. Eleven kan evt. bruge noter, stikord eller en Power Point til at
understøtte sin fremlæggelse.

Tværfaglighed
Der skal indgå 3 forskellige fag i opgaven, (fx dansk, samfundsfag og matematik)

Bedømmelse
§ 7. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter.
Stk. 2. Den skriftlige udtalelse og karakteren gives ud fra en samlet vurdering af elevens
projektfaglige arbejde med:

1) opgavens faglige indhold,
2) arbejdsprocessens forskellige faser,
3) produktet samt
4) fremlæggelsen og formidlingen.

Stk. 3. Projektopgaven skal være bedømt senest 1 uge, før de skriftlige prøver finder sted.

Skriftlig udtalelse og karakter
Alle elever får en skriftlig udtalelse. Denne bliver udleveret til eleven senest 15. april. Eleven kan
selv vælge om hun/han vil have udtalelsen og/eller karakteren skal stå på sit afgangsbevis. Det 
betyder, at eleven helt kan fravælge begge dele, få begge påført, eller blot enten karakteren og
udtalelsen. Det er elevens valg om karakter og/eller udtalelse kommer på afgangsbeviset, og
eleven skal give skolen besked om dette inden den 1. juni.
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Undervisningsplan for faget sløjd 
på Privatskolen Nakskov
Revideret februar 2016

Privatskolen tilbyder ikke undervisning i faget sløjd, derfor arbejder skolen efter denne
undervisningsplan for at nå et slutmål for faget sløjd svarende til Fælles Mål.

Skolen har årlige emneuger, fagdage, tværfaglige projekter, juleklippedag osv., hvor eleverne
arbejder med faget på forskellige måder og gennem forskellige tilgange.
Skolen har endvidere på 6.klassetrin afsat 2 timer ugentligt hele året til drama. I faget drama skal
eleverne bl.a. selv være med i processen vedr. designet og fremstilling af de kulisser, der bruges til
komedien. Privatskolen Nakskovs årlige skolekomedie er en stor succes med 3 forestillinger,
hvoraf de 2 er for skolens forældre, bedsteforældre osv. Ca. 500mennesker, samt en forestilling,
hvor byens øvrige skoler inviteres.

Mål vi gennem vores undervisning i faget opnår:

• Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde
• Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer
• Formgive med personligt præg
• Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion
• Formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal
• Udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder
• Beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker
• Vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj
• Kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav for værktøj og maskiner, stoffer og

materialer i undervisningen
• Bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger
• Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed 
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Test
Nedenstående tests bruges til at identificere elevernes faglige standpunkt.

• 0. klasse: KT 1, DLB, bogstavlandskabet, sprogtest.
• 1. klasse: OS 64, 1L basis, Mat 1.
• 2. klasse: OS 120, ST 2, Mat 2.
• 3. klasse: SL 60, ST 3,Mat 3.
• 4. klasse: SL 40, ST 4, Mat 4.
• 5. klasse: ST 5, Mat 5.
• 5. klasse: Læs 5
• 6. klasse: Læseprøve, ST 6, Mat 6.
• 6. klasse: TLI
• 7. klasse: ST 7, Mat 7.
• 8. klasse: Terminsprøver samt årsprøver i alle fag.
• 9. klasse: Terminsprøver og afgangsprøver.

På baggrund af evalueringerne/test kan lærerne tage kontakt til skolens ressourcecenter, hvis det
skønnes nødvendigt, at der skal sættes ind med en ekstra indsats. Sammen med skolens leder og
elevens forældre besluttes der videre forløb.
Skolen er ved at udarbejde lokale læseplaner. Indtil dette arbejder er færdigt, føler skolen Fælles
mål, udarbejdet af Undervisningsministeriet.
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Årsprøver
Revideret februar 2017

På Privatskolen Nakskov afholdes der på 8. årgang årsprøver i alle de skriftlige
prøvefag.

Årsprøverne i 8.kl. ligner afgangsprøverne i 9.kl. så meget som overhovedet
muligt med pensumlister, forberedelse osv.


