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Årsplan for faget værksted 3-7 klasse

Formål for faget værksted

Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde,
fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at
kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde.
Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig
materiel kultur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne udvikler
endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar.
Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen.

Værksted, design og produkt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at:


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



Bruge omverdenen som inspirationskilde



Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion



Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel

 Sætte ord på designprocessen


Bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger



Udvikle gode arbejdsvaner



Medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen.
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August-december 2018:
Vi arbejder med, samt producerer/fremstiller:
 Førstehjælp i børnehøjde
 Introduktion til friluftsliv
 Håndtering af økse, kniv og ildstål
 Mestring af ild og forskellige bål typer
 Bivuak konstruktioner
 Fremstilling af vandfilter
 Faldskærmsarmbånd
Januar-marts 2019:
Vi starter skoleåret op med regler i sløjdlokalet. Derefter kendskab til forskellige
redskaber/værktøjer blandt andet ved hjælp af små konkurrencer.
Vi producerer/designer
 Skærebræt
 Spil af forskellige slags
 Æske/kasse
 Frie opgaver
April-juni 2019:
Her er der lagt vægt på grøn sløjd (snitteværksted).
Vi producerer/designer:
 Smørkniv, ske, grydeske m.m.
 Redekasser til havens fugle, valg af forskellige modeller
 Reparationsværksted: Vi reparerer ting som er gået i stykker evt. fra elevens eget hjem eller fra
skolen.
Hensigtsmæssig og praktisk påklædning hører med til faget værksted, da størstedelen af
undervisningen vil forgå udenfor.
Vi glæder os meget til at skulle undervise jeres børn!
Venlig Hilsen

Børnenes Akademi

