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1. Kl.
Krea
1. Formål med faget for det enkelte klassetrin
Der tages udgangspunkt i fællesmål
Der arbejdes med, at den enkelte elev bevarer sin nysgerrighed, udfordrer sig selv og
udvikler sin egen udtryksform. Eleverne skal have muligheder for at opleve, at det er
muligt at udtrykke sig kreativt (f.eks. i billeder på områder, hvor det ellers kan være
svært at sætte ord på). Eleverne lærer at give processen tid og at gøre produkterne
færdige, så de kan være stolte af resultatet
2. Arbejdsmetoder og materialer –
hvordan arbejdes der og med hvilke materialer.
Undervisningen har forskellige udgangspunkter og der arbejdes både individuelt og i
grupper. Der arbejdes med mange forskellige materialer og disse bruges til plane,
rumlige og elektroniske billeder.
Alle elever arbejder på eget niveau.
I Krea gives der plads og ro til fordybelse.
Eleverne får brug for iagttagelse, sanser, fantasi, inspiration og viden. Det er et fag,
der giver mulighed for, at fantasien får frit løb, og hvor eleverne opdager ved at
eksperimentere.
Eleverne skal lære at arbejde på et værksted. De skal vide, hvordan de skal bruge de
forskellige materialer og værktøjer, og hvordan eleverne skal bruge deres hænder og
skal huske at tage arbejdstøj på, så deres tøj ikke hæmmer dem i deres arbejde.
Der arbejdes også med it i undervisningen. Fx Clio Online og andre faglige portaler
inden for faget.
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21- 24

Emne
Velkommen tilbage. Intro til
billedkunstfaget. Gennemgang af
regler i krea-lokalet.
Fantastiske farver. (Clio Online)
I dette forløb skal I lære, hvad en
farvecirkel er og så skal I blande jeres
egne farver.
Efterårsferie
Peter Callesen. (Clio Online) I dette
forløb skal vi arbejde med en dansk
kunstner, som hedder Peter
Callesen. Han laver kunst ud af et
papir. Han folder, skærer og klipper
i sit papir. På den måde laver han
flotte figurer.
Julemandens værksted:
Julegaver
juleferie
Vi laver fastelavnsmasker, ris og
maler tønder.
Vinterferie
Vi laver trolde i alle former og
materialer store som små.
Påskeferie
Vi bruger overhead til tegning,
silhuet og store vægbilleder
Vi arbejder med træ og stof
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Vi laver projekter/emner færdig.
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Evaluering
Alle forløb på Clio Online bliver evalueret digitalt. Der gives feedback via elevplaner
til skole-hjemsamtalerne. Desuden gives der feedback efter hvert projekt.
Jeg arbejder så vidt mulig efter planen, men der kan naturligvis opstå uforudsete
situationer, som gør at det kan blive nødvendigt med mindre justeringer.
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