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 Du skal lære...  
 

- Om dig selv og andre 
- Om samarbejde 
- Om skolen og skolens 

regler 
- Hvad det vil sige at gå på 

en LEAPS skole. 
- Nye spændende ord og 

begreber 
F.eks. Hvad er et gebis og 
en rollator og hvad det vil 
sige at have grønne 
fingre. 

         -    At løse opgaver. 
 

   

Forløbsbeskrivelse 
 Du skal lytte, huske 

og genfortælle...  
 
Vi læser historierne ”Håndbog for 
Superhelte”, Ruth Viola starter i 
skole, Garmans sommer, og 
”Hvordan bliver man en 
Superhelt?” Alle historier handler 
om børn som starter i skole. 
 

   

Engagerende spørgsmål 
HVAD ER EN ELEV? 
HVAD ER EN SKOLE? 
HVORDAN ER EN ”SUPER” SKOLE ELEV? 
HVORDAN ER EN ”SUPER” SKOLE? 

Læringsmål for projektet 
Formålet med projektet er at give børnene en forståelse for hvad skolen er og hvad det vil sige at være en 
elev i skolen. At give børnene forståelse for forskellen på Børnehave og skole. 
Børnene skal få forståelse for at de er en del af et fællesskab og at vi som mennesker er en del af noget 
større end bare os selv. Åbne børnenes øjne for omverdenen, i første omgang de nære og trygge miljøer, 
for herefter både at se ud af og ind ad i et større og større perspektiv. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Are9dDbW24  
Vi bevæger også børnene ind i et ”Superhelte univers” og fra de fantastiske og utrolige evner superheltene besidder, 
skal børnene reflektere over begrebet ”Superkræfter” og hvorledes de kan lære at besidde kompetencer  
( Superkræfter ) som de kan bruge i skolen og således blive en ”Super Elev” 
 
 

 Du skal samarbejde 
og lave forskellige 
produkter….. 
 
Vi skal sammen aftale klassens 
samværsregler og lave en fin 
planche, så alle kan se hvad vi gør 
for at have det godt i klassen 
sammen og på skolen. 

 
Vi skal samarbejde og bygge 
superhuler i skoven 
 
Vi skal tegne os selv som 
Superhelte og vælge vores 
superkræfter. 
 
Vi skal tegne og male 
selvportrætter. 
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Nu er du startet i skole! 

Det har du sikkert glædet dig til og måske haft Sommerfugle i maven. 

Du har sikkert også tænkt en masse tanker om skolen og alle dine nye kammerater og måske også 

om hvordan de voksne på skolen er? 

I 4 uger skal vi sammen lære hinanden at kende gennem en masse sjove og spændende aktiviteter 

og lege, så du kan blive meget klogere på hvad det vil sige at gå i skole og hvordan man bliver en 

SUPER - elev. 

Vi glæder os til at lære det sammen med dig. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Are9dDbW24

