Undervisningsplaner* BBFS
Den praktisk-musiske blok
På Bregninge-Bjergsted Friskole vægter vi de praktisk-musiske fag og aktiviteter højt. Dette gør vi i
dagligdagen på følgende måder:

Overordnede
mål
At give kendskab
til den danske
sangskat,
musikgenrer og traditioner samt
at styrke
fællesskabet
gennem musik

At styrke
praktisk-musiske
evner

At stimulere
kreativitet og
fordybelse

Uddybning
-

Gennem fælles morgensang for hele
skolen hver dag styrkes skolens fællesskab
- Gennem fælles morgensang får eleverne
kendskab til dele af den danske sangskat.
- Musik indgår i alle skolens traditionsdage
- Skolen holder en stor sommerkoncert
hvert år med et bredt repertoire af
forskellig musik
- Skolen optræder hvert år ved den lokale
lystændingsfest med et bredt repertoire af
nye og gamle julesange
- Inddragelse af praktisk-musiske aktiviteter
i den daglige undervisning
- Fremlæggelser i klassen
- Elever spiller til morgensang som vikar for
musiklærerne
- Elever spiller til koncerter i stedet for
musiklærerne
- Elever hjælper med pedelopgaver, når
pedellen er fraværende
- Elever deltager på arbejdsholdene
sammen med forældrene på
arbejdslørdage
- Eleverne kan benytte musiklokalet som
øvelokale efter aftale
- Klasser skiftes til at lave mad og dække
borde og pynte op til dimissionsfesten
Der skabes mulighed for gennem fordybelse at
kommunikere sin viden ud til andre og
gennem kreative løsninger formidle og vække
interesse.
- Vi træner eleverne i at lave projektopgave
fra 4.kl. og i at fremlægge disse
- Vi afsætter god tid til at arbejde med
projektopgaven i undervisningen

Konkrete emner
og tiltag
Indskoling
Fælles morgensang
Mellemtrin
Fælles morgensang
Optræde til morgensang
Udskoling
Fælles morgensang
Fast valghold i musik året rundt

Indskoling
Værksteder i temauger
U-landskalender
Juleværksteder
Mellemtrin
Nørdehold for elever med
specifikke vidensfelter
Kreahold
Udskoling
Nørdehold for elever med
specifikke vidensfelter
Valgfag

Indskoling
Emneopgaver
Mellemtrin
Emneopgaver
Projektopgave med
fremlæggelser i klassen
Udskoling
Projektopgave med

-

At styrke
elevernes lyst og
evne til at
udtrykke sig
praktisk-musisk

At bevidstgøre
om kroppen som
et redskab til at
udtrykke tanker
og følelser

At sørge for den
daglige brug af
kroppen

Vi fokuserer på at lære eleverne at
inddrage alle aspekter i Blooms Taxonomi,
så deres egne betragtninger, teorier,
forsøg og evaluering kommer i spil og
udvikles
- Vi træner eleverne i at lave meget kreative
produkter, og vægter dette højt i den
samlede vurdering af projektopgaven i
overbygningen
- Eleverne får ved afslutning af temauger,
teaterforestillinger og koncerter, samt
arrangementer i nærområdet mulighed
for at udtrykke sig i ord, dramatik og toner
- Gennem Kulturpakker får alle elever hvert
år besøg af teatertrupper og
professionelle musikere og dansere. 4.kl.
får tillige en dag med besøg på lokale
museer. Herigennem øges kendskabet til
disse kunstarter
- Fællesdans om træet i skolegården ved
sommerferieafslutning og første skoledag
- Elever optræder for hinanden til
morgensang
- Elevværker udstilles på skolen
- Vi afslutter hvert år en af temaugerne
med en aften, hvor forældrene inviteres til
at se, hvad eleverne har arbejdet med
- Skolens ældste klasse deltager i
lilleskolernes teater- og musikfestival hvert
år
Ved mødet med den levende kultur udført af
dygtige kunstnere, samt optræden og
fremvisning til morgensang og andre sociale
arrangementer styrkes bevidstheden om
kroppens som formidlende redskab.

fremlæggelser for forældre og
andre af skolens klasser i salen

Indskoling
Bevægelse i undervisningen
Temaugeafslutning
Teaterforestillinger
Koncerter
Mellemtrin
Skemalagt bevægelse 2 X
ugentligt
Bevægelse i undervisningen
Temaugeafslutning
Teaterforestillinger
Koncerter
Luciaoptog på skolen og på det
lokale plejehjem
Udskoling
Bevægelse i undervisningen
Temaugeafslutning
Teaterforestillinger
Koncerter
Krybbespil i kirken

Indskoling
Skolekoncert
Teaterforestilling
Danseworkshops
Mellemtrin
Skolekoncert
Teaterforestilling
Danseworkshops
Udskoling
Skolekoncert
Teaterforestilling
Danseworkshops
Skolens fysiske rammer giver gode muligheder Indskoling
for elevernes praktisk-musiske udvikling og
Skoledage i naturen omkring
bevægelse er en integreret del af
skolen

undervisningen:
- Vi går rundt i nærområdet i stedet for
at tage bussen
- Klasserne har turnus i salen i
frikvartererne i vinterhalvåret
- Eleverne har adgang til cykelbane,
klatrestativer, boldbaner, grønne
områder, tipi, bålhus og klatretræer

Eleverne er ude i begge
frikvarterer
Mellemtrin
Cykelture ifm. undervisning
Eleverne er ude i det lille
frikvarter og halvdelen af det
store
Udskoling
Cykelture ifm. undervisning

