
Særskema for 7.a juni 2018 
 

 

 

Dag Aktivitet Klokken  
fra-til 

Sted Lærer Husk 

Onsdag 
6. juni 

Cykeltur til Vestskoven, og 
naturcenteret Herstedhø-
je. Undersøge en sø. 

Mødes 
9:00 ved 
skolen – 
ca. 13:30 

Vestskoven, og 
naturcenteret 
Herstedhøje.  

KS Madpakke og drikke, Cykel + hjelm, praktisk tøj. Lidt penge til kage, eller 
en is.  

torsdag 
7. juni 

Frilandsmuseet: Vi skal 
lave mad på samme måde, 
som man gjorde det på en 
mindre herregård for 100 
år siden.  
Efterfølgende er der fæl-
lesspisning   

Afg. Rød-
ovre St.: 
8.45  
Ank.  
Rødovre 
St.: cirka 
15.00  
 

Frilandsmuseet DE Praktisk tøj  
Drikkedunk/vandflaske 

fredag 
8. juni 

Forberedelse til besøget 
på Toms: Vi skal blandt 
andet arbejde med kakao-
ens historie, bæredygtig-
hed og design.     

8.15 – 
13.55 

På skolen: Lo-
kale 206 (8.b) 
 

DE Penalhus 
Evt. computer  
Mad og drikke  
 

Weekend. 
9/10. juni 
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mandag 
11. juni 

Forberedelse til besøget 
på Rigsarkivet: Hvad var 
oplysningstiden? Hvem var 
Struensee - og hvorfor er 
han en betydningsfuld 
karakter i Danmarks histo-
rie?   
Vi ser også ”En kongelig 
affære” og arbejder efter-
følgende med filmen.     
  

8.15 – 
13.55 

På skolen: Lo-
kale 204 (7.c)    

DE Penalhus 
Evt. computer  
Mad og drikke  
 

Tirsdag 
12. juni 
 

Undervisningsforløb på 
Politimuseet: En historisk 
tidsrejse, hvor vi kommer 
tæt på, hvordan man har 
anskuet forbrydere, for-
brydelser og straffe.  

Afg. Rød-
ovre St.: 
10.30  
Ank.  
Rødovre 
St.: cirka 
13.40  
 

Københavns 
Politimuseum  

DE Drikkedunk/vandflaske + en håndmad eller lignende, da vi ikke holder en 
decideret frokostpause.    
Der er ikke mulighed for at proviantere undervejs på turen. 

onsdag 
13 juni 

TUR med 7. ABC 

Idræt og tysk 
 8.15-13.00 

 
Møder på sko-

len. Engen  

 

LB Madpakke 
og praktisk tøj. 

torsdag 
14. juni 

Matematik skr. Årsprøve 8.15-12.05 På skolen LB Computer 

fredag 
15. juni 

Biologi og geografidag  
Samle op på turen til Vest-
skoven. Hængepartier i 
geografi – landskab, istider 
og klima.  

9.10 – 
13.00 

På skolen KS Computer, penalhus og atlas.  

Weekend 
16/17.juni 
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Dag Aktivitet Klokken 
fra-til 

Sted Lærer Husk 
 

mandag 
18. juni 

Tysk skr. Årsprøve 8.15-12.05 På skolen LB Computer 

Tirsdag 
19. juni 

Fagdag med idræt i fokus 
(7.c+7.a) 

8.15-13.00 På skolen, ude LB Mad, drikke og praktisk tøj 

Onsdag 
20. juni 

Rigsarkivet: Undervisningstilbud, hvor vi gennem to forskellige 
kilder bliver præsenteret for tre historiske personer: Christian 
den syvende, Dronning Caroline Mathilde og Struensee. I den 
forbindelse bliver vi indført i, hvordan man undersøger og ar-
bejder med historien.  

Afg. Rød-
ovre St.: 
8.50  
Ank.  
Rødovre 
St.: cirka 
12.40  
 

Rigsarkivet i Kø-
benhavn 

DE Drikkedunk/vandflaske + en 
håndmad eller lignende, da vi ikke 
holder en decideret frokostpause.  
Der er ikke mulighed for at provi-
antere undervejs på turen. 

Torsdag 
21. juni 

Toms Chokoladefabrik: Undervisning og rundvisning på en sød 

arbejdsplads 😊   

Afg. Rød-
ovre St.: 
8.05 
Ank.  
Rødovre 
St.: cirka 
12.00 
 

Toms Chokolade-
fabrik i Ballerup  

DE Drikkedunk/vandflaske + en 
håndmad eller lignende, da vi ikke 
holder en decideret frokostpause.  
Der er ikke mulighed for at provi-
antere undervejs på turen. 

fredag 
22 juni 

Matematik 
 

8.15-12.05 På skolen LB Computer 

Weekend 
23/24 
juni 
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mandag 
25. juni 

Billedfortællinger: Vi arbejder med billedfortællingen ”Para-
dis” og har særligt fokus på personkarakteristikken. Dagen slut-
tes af med, at der laves en fiktiv forsideillustration til en bog, 
der handler om en selv.       

8.15 - 
13.00 

På skolen: Lokale 
202   

DE Penalhus, gerne fyldt med far-
ver/tuscher  
Computer  
Mad og drikke  
 

tirsdag 
26. juni 

Ein hygge-Tag. (7a+7c) 
 

8.15-13.00 

 
På skolen og i sko-
ven 

 

LB/KS Husk cykel+hjelm og madpakke. 
Og fremlæggelse. 

onsdag 
27. juni 

Engelsk fagdag: Sketches og English Games 8.15-12.00 På skolen i lokale 
202 

LM Penalhus, madpakke, men ikke 
medbringe computer! 

torsdag 
28. juni 

Fællestur for 7abc på Amager Strandpark: Hygge, aktiviteter, 
sopning og frokost på stranden.    

Afg. Rød-
ovre St.: 
9.00 
Ank.  
Rødovre 
St.: cirka 
14.00 
 

Amager Strand-
park 

DE/KS Mad og drikke  
Der er ikke mulighed for at provi-
antere undervejs på turen. 

fredag 
29. juni 

Bogaflevering 
 

9.00 – 
10.00 

På skolen 
Lokale 202   

DE/KS Alle de bøger, der skal afleveres   

sommer- 
ferie 

     

 


