Årsplan 10. All In 2018/19
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34 Ons-tors:
fam.tur
Fre: forlæng.

Fokus

Indhold + status

evt…. Rystesammen!!
Peak til året.
Intro til All In, til lærerne og
til hvordan man laver et
projekt + sætte det igang.

“Det faglige får relevans”
Husk at fortælle dem hvilke prøver de skal til.
Husk hverdagsaktivist.

Projekt
• fremlægge
projekterne
onsdag

For ngoen var det for lang tid at arbejde med projekter.
For andre kom de ikke i mål, fordi det var for svært at få
samarbejdspartnere.
Men generelt en god oplevelse.

http://www.iværksætterpiloterne.dk

Der er et par stykker vi skal være opmærksomme på den
næste tid. mads, emil, anton.
35

Tema: Identitet
Hver lærer har sine fag.

ALL IN:
Mandag: hverdagsaktivsime + “hvem er jeg”
www.rethinkactivisme.dk
Torsdag: Personslighedstest på jobindex. - inden da en
undervisning/snak om hvad de forskellige persontyper
betyder.
Der ligger oversigt i
Dansk: Vi taler om hvad der danner identitet og begynder
og læse tekster.

36 Ons-fre:
linjedage

mandag:
• (All In: Indsamling.
750kr + 250 pr
pers)
• Matemaitk:
budget.
• nyhederne

Indsamle til universual.
Hvordan tjener vi penge? Mor og far og lærere er ikke ok.
(Fx juletræsmanden) Læring.
Det er også ret sjovt at skulle det. Individuelt. - finde det
hver. finde de præcise tal
Deadline??

37 Man-ons:
Mandag: Dagens nyheder.
terminsprøve (fake news??
r
Rokokkoposten)
Torsdag:
• nyheder
• Set “Walt before
Mickey”
• Rette
selvreflektioner +
modtagerrettet
kommunikation.
Fredag:

OPstarte indsamling. - udtænke det.
Evt. skal handle om, hvordan man planlægger en tur i
detaljer, hvordan man søger på internettet, finder relevant
viden, kontakter personer ect.

Matematik: budget
38 Tors-fre:
fæl.tur.

Mandag:
• Film-making i
engelsk
- Sidste time
dansk:
danskafslutning af
identitet.
Tirsdag:
• Matematik:
budget, løn og
skat (excel)
• Dansk:
modtagerrettet
kommunikation.
Onsdag: Indsamling

39 Man: forlæng Miniprojekt om fællesskab
på Efterskolen.

De skal lave et projekt, som skal gennemføres inden
søndag morgen. Billeddokumentation/præsentation +
evaluering mandag morgen.
De har fået for …..

40

Avisuge

41 Fre: skolehjem samt.

Mandag: Tage en tur ud af Det var en virkelig god tur til Aarhus, hvor vi både mødte
huset!! + avis færdig
folk fra Det blå sted og fra Sager der Samler.
Tirsdag: Matematik
Onsdag: Nyheder + digital
dannlse

Vi har set: https://www.dr.dk/tv/se/laegen-flytterind/laegen-flytter-ind-afhaengig/laegen-flytter-indafhaengig-skaerm-2

Torsdag: Engelsk +
matematik.
42 Efterårsferie
43 Tirs-tors:
Rønbjerg

Digital dannelse.

Mandag: De læser “opmærksomhedskrigen” og arbejder
med den.
Tirsdag:

44

CA (på engelsk meget af
tiden)

Intro til San Francisco, Los Angeles og alt det imellem som de kan tilgå fra forskellige faglige vinkler. For at
klæde dem på til at tage informerede valg om, hvad vi
skal på turen.
Dansk…
Matematik: bygningskonstruktion

45 Ons: vær.flyt. Ledelse - hvad er den
gode leder gruppedynamik
Teoretisk forberedelse til
at tage en førende rolle i
projekter i brobygning.

Alle formiddage: Ledelse/gruppedynamik
Sidste time mandag + tirsdag over middag: dansk.
Hvad er en god leder.
• udgangspunkt: den der bliver fulgt efter er leder.
Hvordan bliver man så en? Hvad immiterer man?
Ledertyper.
Styker og svagheder - tilbage til identitetsugen.

Og praktiske øvelser og
spil.

------------------------------------------------------------------------------Mandag: Introvideo “Børnenes verden” + Ledelsestyper
(dominerende/afventende), Identitet og ledelse.
HVAD ER EN GOD LEDER.
Mandag 10.10:
https://altomledelse.dk/13-ting-du-skal-kunne-somleder/#kommunikation
https://altomledelse.dk/empatisk-ledelse/
Om empatisk ledelse:
https://www.youtube.com/watch?v=QsfrclnR7kA
Simon Sinek - Why, how, what, tedtalk:
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_ins
pire_action

Tirsdag: Rystesammenleg
• https://altomledelse.dk/projektledelse/
Torsdag: Gruppedynamik.
Introopgave: Klassen i to grupper:
http://edu21.dk/samarbejde-rollefordeling-og-diskussion/
http://potential.dk/belbins-9-teamroller/ (rigtig god - de kan
arbejde med de forskellige grupper én efter én, så de bliver
skarpt gennemgået med hvad de kan og ikke kan og hvordan
man kan spotte dem. Vigtigt også at holde øje med, at der er
nogen mennesker som er flere, og at nogen endda påtager sig
en ikke-perfekt-rolle hvis der er behov for det. Vigtigt at
opretholde at alle roller er lige vigtige. Man kan ikke klare sig
uden nogen af dem, for så går en process i stå)
efter kaffe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_dynamics

“CAFE-SNAK” over hvilken rolle man har i en gruppe.(
tre og tre: Have roller “mentor-ish” - interwiever, svarer,
observatør) Vi gennemførte Cafésnakken, med godt
engagement.
Fredag: “Hvilken leder er jeg”
“CAFE-SNAK” (tre og tre: Have roller “mentor-ish” interwiever, svarer, observatør)
Forhold mellem empati og tydelighed
Empatisk ledelse - hvordan?
Holde fokus
46 Brobygning
47 Tors-fre: LAN
(påvirker ikke
undervisning
en)

Man. : Få stile tilbage i
engelsk.
Man. ML: samler op på
hvor de er med
indsamlingen.
Man.: Sætter dem igang
med danskaflevering.

Også gives
Matematikaflevering
Opgaver.
Tjene penge til Universal
48 Man:
forlænget
OSO

tirs-tors OSO
Tirs inden middag:
Matematik
Fredag: Engelsk

OSO

49

Mandag: engelsk + All In
inden middag. FRI OVER
MIDDAG pga turen.
Tirsdag: Faglig dag.
Onsdag: Faglig + 10.10:
intro til tur, Elsk DK og
projekt (evt lave grupper)
Torsdag: TUR til Ålborg:
Cykel20, Råt og godt, Elsk
Danmark.
Fredag: Starte
projektskrivning op.(Se
beskrivelse næste uge)

Projekt relateret til Elsk Danmark / Socialøkonomisk
virksomhed.
Turen:
9.30 og ca.1 time besøg hos Cykel20
Østerbro 20 9000 Aalborg
ca. kl. 11 og 1,5 time Besøg og oplæg hos Råt og
godt.
Hjulmagervej 58
kl.14- besøg os elsk Aalborg. oplæg om stedet og
deres visioner. forhåbentlig møde med nogle brugere
som fortæller om hvad de får ud af at komme der.
Hjulmagervej 28

50 Tirs
eftermiddag:
juletur.

Man: Projekt
Projektet kommer denne gang til at fokusere på at lave
Tirsdag formiddag: Afslutte en projektbeskrivelse. Dvs en udførlig beskrivelse af,
projekt.
hvordan “Elsk Skrødstrup” kan opstartes og fungere. Den
skal være grundig, realistisk og der skal være fokus på
“Formålet”. Det er vigtigt at de får inddraget deres
Ons-fre: Forberedelse til
overvejelser, og ikke bare skriver “facit”.
skriftlige teminsprøver?
Evt skal de have arbejdsspørgsmål.
De skal aflevere beksrivelsen inden de tager på tur
Torsdag: ML: Julehygge.
tirsdag eftermiddag.
Onsdag tages det evt op til “fremæggelse”/klassesnak i
timen med Miriam.
I denne uge kan man også skrue op for julehyggen, som
man har lyst til det :)

51 Halvårsprøve Onsdag formiddag: Se The
r
Holliday færdig +
Onsdag eftermiddag:
ESTA +
52 Juleferie
1 Juleferie
2 Faguge.

Verdesmål +
terminsprøver tilbage.

I timer med ML arbejdes med FNs verdensmål +
verdensbedstenyheder
https://www.verdensmaalene.dk/
www.verdensbedstenyheder.dk
Tirsdag (+ onsdag): Gennemgang af målene
(gruppefremlæggelser)
Torsdag: udblik til hele vernden. Resten af
fremlæggelserne + Studievejledning
JL har givet prøver tilbage og arbejder med statestik
LP. arbejder med årets første hovedværk, film.

Fredag:
Tekster:
3

Verdensmål

LP arbejder med hovedværk.
mandag:
Statistik: https://www.purposeplus.com/world/#4388women-in-workforce )
Evt med fokus på økonomi i verden. fordeling og
rådighedsbeløber (Fattigdom og sult)
Tirsdag: BP og ML om human trafficking. (mål 1,3,5,8,10)
Onsdag og torsdag: Miriam arbejde med klima mv.
Fredag: laver engelskstil

4 Skitur
5 Man:
forlænget
Fre: skolehjem samt.

FNs verdensmål incl
opstart af projekt.

ML tjekker op på CA tirsdag + laver om klima.
Tirsdag og onsdag FNs mål
Torsdag - onsdag: Projekt

Projekt i forbindelse med FNs verdensmål. “Hvad kan jeg
gøre” Gruppearbejde med individuel aflevering.
6 ons: linjedag
7 Vinterferie
8 Ons: vær.flyt.
9

Kommunikation/kulturforst
åelse

Kulturfroståelse
Besøg af retorikker

10 Linjeture
11 Man: forl.

Elsk Skrødstrup

12

Detajlplanlægning af CA

13 Fre: forl.

Detajlplanlægning af CA

14 Californien
15 Californien
16 CA:projekt +
påske

Projekt om CA-turen

skriv en californien avis. (Vi er tilmeldt Avisportalen)

17 Man: påske

Fokus på mundtlige
eksamener og synopser.

Lave nye skriv om “hvem er jeg, hvad kan jeg, hvad har
jeg, hvem kender jeg”. OBS på udviklingen.

18 Skriftlige
Gøre klar til skriftlige
prøver starter prøver
onsdag.
19 man:
skriftlige
prøver

Starte afslutningsprojekt
tirsdag.

20

Afslutningsprojekt

21 (torsdag:
galla)

Afslutningsprojekt og
fremlæggelser (gerne
tirsdag og onsdag)

Afleveringer
De skal senest kende afleveringsopgaven en uge før. Gerne to.
Uge Aflevering + dato
36 Projekt
37 Tirs-tors: terminsprøver
39 27/9 Engelsk
40 4/10 dansk (avisuge)
41 10/10 matematik
44 1/11 Matematik
45 8/11 (el. engelsk)
47 21/11 Dansk
49 6/12 Matematik
50 13/12 Projekt (el. dansk)
51 Halvårsprøver
2 10/1 Engelsk
3 17/1 Matematik
5 31/1 Dansk
6 7/2 Engelsk
9 projekt
11 14/3 Matematik
12 21/3 Engelsk
13 28/3 Dansk
16 17/4 CA:projekt

17 25/4 Matematik
21 Afslutningsprojekt

