
Oversigt over hvad og hvornår i de timeløse fag 

Indskoling 
 

 Spireforløb 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 
 
SSP Tilbud 

1-1-2-dag 
 
Ansvarlig:  
Søren 
Helmersen 
 

Trivsel for alle  
Oplæg på 
forældremøde 
omkring 
forældresamar
bejde 
 
Omfang:  
1 lektion i 
klassen 
1-2 timer 
forældremøde 
 
Ansvarlig:  
Jonas Helgesen 

Trivsel for alle  
Oplæg på forældremøde 
omkring forældresamarbejde 
 
Omfang:  
1 lektion i klassen 
1-2 timer forældremøde 
 
Ansvarlig:  
Jonas Helgesen 

 Sociale Medier  
Klassebesøg og dialogmøde 
for elever og forældre 
 
Omfang:  
1-4 lektioner i klassen 
2 timer dialogmøde  
forældre og børn 
 
Ansvarlig:  
Stig 

Færdselslære Bh. kl. - 3. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet 

 

Læs mere om trafikal adfærd i emnet færdselslære (link) 

 

https://www.emu.dk/modul/sikkert-i-skole-og-sikkert-hjem-igen 
 
https://www.emu.dk/modul/sikkert-i-skole-og-sikkert-hjem-igen-gennemf%C3%B8relse 
 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-f%C3%A6rdselsl%C3%A6re#afsnit-4-1-trafikal-adfaerd
https://www.emu.dk/modul/sikkert-i-skole-og-sikkert-hjem-igen
https://www.emu.dk/modul/sikkert-i-skole-og-sikkert-hjem-igen-gennemf%C3%B8relse


 

Sundheds-, 
seksualundervisni
ng og 
familiekundskab. 

Bh. kl. - 3. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv 

Læs mere om sundhed og trivsel i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 
 
 
FOKUS: Eleven kan samtale om mangfoldighed i forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv 

Læs mere om køn, krop og seksualitet i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

 

 

Job og 
Uddannelse Bh. kl. - 3. klasse 

 
FOKUS: Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger  

Læs mere om personlige valg i emnet uddannelse og job 

 

FOKUS: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job 

Læs mere om fra uddannelse til job i emnet uddannelse og job 

 

FOKUS: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv 

Læs mere om arbejdsliv i emnet uddannelse og job 

 

 

 

Digital dannelse  

 

 https://digitaldannelse.org/
uv-materialer/1-klasse/ 

”Velkommen til nettet” 

 

https://digitaldannelse.org/
uv-materialer/2-klasse/ 

”Hvem skriver du med?” 

https://digitaldannelse.org/
uv-materialer/3-klasse/ 
 
”Digital identitet” 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab#afsnit-4-1-sundhed-og-trivsel
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab#afsnit-4-2-koen-krop-og-seksualitet
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-1-personlige-valg
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-2-fra-uddannelse-til-job
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-3-arbejdsliv
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/1-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/1-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/2-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/2-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/3-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/3-klasse/


Oversigt over hvad og hvornår i de timeløse fag  

 
Mellemtrin 
 

 4.kl. 5.kl. 6.kl. 
 
SSP Tilbud 

Sociale Medier  
Klassebesøg og dialogmøde for 
elever og forældre 
 
Omfang:  
1-4 lektioner i klassen 
2 timer dialogmøde  forældre 
og børn 
 
Ansvarlig:  
Stig 

Kommunikation og 
konflikthåndtering 
 
Omfang:  
3 lektioner i klassen 
 
Ansvarlig:  
Søren 

 

Færdselslære 4. - 6. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan færdes sikkert i trafikken 

Læs mere om trafikal adfærd i emnet færdselslære 

 

FOKUS: Eleven kan give førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken 

Læs mere om ulykkeshåndtering i emnet færdselslære 

 

 

 
 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-f%C3%A6rdselsl%C3%A6re#afsnit-4-1-trafikal-adfaerd
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-f%C3%A6rdselsl%C3%A6re#afsnit-4-2-ulykkeshaandtering


 

Sundheds-, 
seksualundervisni
ng og 
familiekundskab. 

4. - 6. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen  

Læs mere om sundhed og trivsel i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

 

 
 
FOKUS: Eleven kan analysere mangfoldighed i krop, køn og seksualitet 

Læs mere om køn, krop og seksualitet i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

 

 

 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab#afsnit-4-1-sundhed-og-trivsel
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab#afsnit-4-2-koen-krop-og-seksualitet


Job og Uddannelse 4. - 6. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job  

Læs mere om personlige valg i emnet uddannelse og job 

  

 

FOKUS: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job 

Læs mere om fra uddannelse til job i emnet uddannelse og job 

 

FOKUS: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv 

Læs mere om arbejdsliv i emnet uddannelse og job 

 

 

 

 

Digital dannelse https://digitaldannelse.org/u
v-materialer/4-klasse/ 

”Digitale fodspor” 

 

https://digitaldannelse.org/uv-
materialer/5-klasse/ 
 
”Når du siger noget på nettet” 
 

https://digitaldannelse.org/uv-materialer/6-klasse/ 

”Digital samarbejde” 

 

 
 

 

 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-1-personlige-valg
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-2-fra-uddannelse-til-job
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-3-arbejdsliv
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/4-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/4-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/5-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/5-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/6-klasse/


Overbygning 7.-9.kl. 
 

 7.kl. 8.kl. 9.kl. 
 
SSP Tilbud 

Styrk Fællesskabet  
 
Omfang:  
4 lektioner i klassen 
 
Ansvarlig:  
Søren Helmersen/Stine 

Dialogmøde Ung/forældre  
 
Omfang:  
1-4 lektioner i klassen 
 
Ansvarlig:  
Stig/Jonas Helgesen 

 

Færdselslære 7. - 9. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken 

Læs mere om trafikal adfærd i emnet færdselslære 

 

FOKUS: Eleven kan give livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken 

Læs mere om ulykkeshåndtering i emnet færdselslære 

 

 

Sundheds-, 
seksualundervisni
ng og 
familiekundskab. 

7. - 9. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder  

Læs mere om sundhed og trivsel i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-f%C3%A6rdselsl%C3%A6re#afsnit-4-1-trafikal-adfaerd
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-f%C3%A6rdselsl%C3%A6re#afsnit-4-2-ulykkeshaandtering
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab#afsnit-4-1-sundhed-og-trivsel


 
FOKUS: Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv 

Læs mere om køn, krop og seksualitet i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

 

 

 

Job og Uddannelse 7. - 9. klasse 
 
FOKUS: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger  

Læs mere om personlige valg i emnet uddannelse og job 

 

FOKUS: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere 

Læs mere om arbejdsliv i emnet uddannelse og job 

 

FOKUS: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder 

Læs mere om fra uddannelse til job i emnet uddannelse og job 

 

Digital dannelse https://digitaldannelse.org/u
v-materialer/7-klasse/ 

”God stil på nettet” 

 

https://digitaldannelse.org/uv-
materialer/8-klasse/ 
 
”Digital kommunikation” 

https://digitaldannelse.org/uv-materialer/9-klasse/ 

”Digital dannelse” 

 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab#afsnit-4-2-koen-krop-og-seksualitet
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-1-personlige-valg
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-3-arbejdsliv
https://www.emu.dk/modul/vejledning-emnet-uddannelse-og-job#afsnit-4-2-fra-uddannelse-til-job
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/7-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/7-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/8-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/8-klasse/
https://digitaldannelse.org/uv-materialer/9-klasse/

