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Formål  

 

At eleverne skal opnå en almennyttig viden gennem tværfaglige projekter, for at 

styrke deres selvstændige personlige udvikling.  

   
Periode materiale Kompetencemål Normalmål Udviklingsmål 

31 Introduktion til 

førstehjælp 

Kende til 

førstehjælpens 4 

vigtige hovedpunkter 

Kunne redegøre for de 4 

hovedpunkter 

Kunne redegøre for de 4 

hovedpunkter i svære 

situationer 

32 Nødflytning Kunne kende 

forskellige 

nødflytningsgreb 

Kunne anvende forskellige 

nødflytningsgreb 

Kunne anvende 

nødflytningsgreb i svære 

situationer 

33 Hjerte-lunge redning 

Introduktion til 

hjertestarter 

 

Kunne håndtere 

ulykker med nedsat, 

eller standset 

vejrtrækning 

Grundtrin i trinvis 

førstehjælp til bevidstløs 

Trinvis førstehjælp til 

bevidstløs – udvidet. 

34 Forbrændinger 

Hedeslag 

Opskrift på 

“engledrik” 

Kunne genkende grader 

af forbrænding, samt 

symptomer ved 

hedeslag. 

Brandtrekanten (i 

samarbejde med fysik) 

Behandle ulykker omkring 

varme 

Behandle ulykker omkring 

varme 

36 Forfrysninger 

Windchill factor (I 

samarbejde med 

geografi) 

Kende til grader af 

forfrysninger 

Kunne indpakke en 

kuldeskadet 

Kunne indpakke en 

kuldeskadet uden 

supervision 

37 Større blødninger Kunne standse en 

større blødning 

Chokforebygge 

Kunne lægge pres på såret Kunne anlægge 

trykforbinding 

38 Knogle og ledskader Forhold omkring 

benbrud. 

Kunne anlægge korrekt 

støttebind.  

R.I.C.E. 

Kunne anlægge støttebind Kunne anlægge 

støttebind og stabilisere 

en nakkeskade 



39 Sygdomme og 

mindre skader 

forgiftninger 

Kunne tilkalde den 

nødvendige hjælp 

Kunne tilkalde hjælp Kunne tilkalde hjælp 

Kunne berolige en 

patient 

40 Førstehjælpsøvelse Kunne udføre 

førstehjælp i praksis 

Kunne udføre øvelsen 

under vejledning  

Kunne udføre øvelserne 

uden vejledning 

43 Husvild Bygge en model af et 

hus og lave 

beregninger på det 

Bygge en grundmodel Bygge en udvidet model 

44 Motorlære 

Opel Vectra 2.0i 

motor 

Kende til motorens 

komponenter, 

opbygning og funktion 

Kunne nævne motorens 

komponenter 

Kunne samle motor under 

supervision 

Kunne nævne motorens 

komponenter 

Kunne samle motor uden 

supervision 

45 Husvild Kunne udregne 

målestoksforhold 

Kunne udregne 

målestoksforhold 

Kunne udregne 

målestoksforhold, 

vurdere kvadratmeterpris 

og pladsbehov 

46 Motorlære 

Opel Vectra 2.0i 

motor 

Kende til motorens 

komponenter, 

opbygning og funktion 

Kunne nævne motorens 

komponenter 

Kunne samle motor under 

supervision 

Kunne nævne motorens 

komponenter 

Kunne samle motor uden 

supervision 

47 Husvild Kunne udarbejde et 

privatbudget 

Kunne indsætte poster 

efter årlig, halvårlig eller 

kvartalsafregning i Excel 

Kunne indsætte poster og 

anvende formler i Excel 

48 Motorlære 

Opel Vectra 2.0i 

motor 

Kende til motorens 

komponenter, 

opbygning og funktion 

Kunne nævne motorens 

komponenter 

Kunne samle motor under 

supervision 

Kunne nævne motorens 

komponenter 

Kunne samle motor uden 

supervision 

49 Husvild Kunne udarbejde et 

privatbudget 

Kunne indsætte poster 

efter årlig, halvårlig eller 

kvartalsafregning i Excel 

Kunne indsætte poster og 

anvende formler i Excel 

1 Tegning og skulptur At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

Kunne videreudvikle et 

talent. 

2 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

 

3 

 

Tegning og skulptur 

 

At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

 

Kunne videreudvikle et 

talent. 



4 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

5 Tegning og skulptur At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

Kunne videreudvikle et 

talent. 

6 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

8 Tegning og skulptur At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

Kunne videreudvikle et 

talent. 

9 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

10 Tegning og skulptur At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

Kunne videreudvikle et 

talent. 

11 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

12 Tegning og skulptur At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

Kunne videreudvikle et 

talent. 

13 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

14 Tegning og skulptur At skabe flotte effekter 

i tegning og skabe 

skulptur ud af krealit 

og emballage 

Lave tegning og skulptur på 

et grundlæggende niveau 

Kunne videreudvikle et 

talent. 

16 Eaglewatch Forberedelse til 

Eaglewatch Force 2017 

Kunne bevæge sig uset i 

terræn, udvikle troppetegn 

og vurdere kroppens 

signaler 

Udtages til 

eksercitskommando (12 

pladser)  

17-25 Goodmorning 

Vietnam! 

Et tværfagligt forløb 

om landet Vietnam og 

tidsperioden 1960´Erne 

Kunne redegøre for landets 

historie, demografi, kultur – 

deriblandt tilberede en 

traditionel vietnamesisk 

Kunne redegøre for landets 

historie, demografi, kultur – 

deriblandt tilberede en 

traditionel vietnamesisk 



og 1970´erne madret. madret. 

 


