Dansk
Indledning
Målsætningen for faget dansk, som er beskrevet i faghæfte 1, Dansk (Fælles Mål 2009)
er vejvisende for undervisningen i skolerne under DSSV.
I indskolingsfasen 0-2. klasse bør der, som i al anden undervisning også, tages højde for
den enkelte elevs sprogkompetence, så der sættes tidligt ind med at kvalificere børn
med andet hjemmesprog end dansk til at kunne kommunikere på dansk.
Formålet med undervisningen er i særdeleshed, at fremme elevernes lyst til at lære og
bruge det danske sprog.
Det er derfor vigtigt, at der i tæt samarbejde med faget tysk udarbejdes en fælles
undervisningsplan for sprogundervisning samt læse- og staveindlæring, så de to
sprogfag støtter hinanden og dermed fremmer elevernes kundskaber og færdigheder.
Der henvises her i øvrigt til DSSV’s Lehrplan Deutsch og DSSV’s Sprachkonzept.

Dansk som andetsprog
Vi henviser til læseplanen ”Dansk som andetsprog”, faghæfte nr. 19, som også er
gældende for skolerne under DSSV, og gør opmærksom på, at tosprogede elever har ret
til ekstra timer i dansk. Der bør derudover arbejdes med differentiering og individuelt
tilrettelagt materiale.

Nationale test
Skolerne under DSSV gennemfører ligesom de offentlige skoler nationale tests i dansk
læsning på 2., 4., 6.og 8. klassetrin.

Særlige kommentarer henvisninger til norsk /svensk
Der findes undervisningsmateriale til norsk og svensk på CFU.
(Der er vedhæftet en materialeliste)

Henvisninger i øvrigt:
Der kan hentes inspiration og hjælp til følgende emner:
Børnehaveklassen (Faghæfte 23)
Drama (Faghæfte 25)
Filmkundskab (Faghæfte 27)
Medier (Faghæfte 32)

Materiale til norsk/ svensk

Grundskolen (2./3. kl.)

Barnets första Bok(svensk) antologi af Siv Wildberg
Forlag: en bog för alla

Fra 3.kl.

Broer – Norsk og svensk i dansk (Sange, film, materiale)

Mellemtrin

Okej & kul , 2 CD’er + bog
Gellert Nielsen o.a. Dansklærerforeningen
(findes som klassesæt).
Tid til norsk og svensk (med CD)
Lena Bülow- Olsen o. a., Alinea
Norsk: 3./4. kl.
Svensk: 5./6. kl.
(Findes som klassesæt)
Norden i Bio 08/09 med DVD (5 kortfilm)
Tema : Tolerance, undervisningskompedium

Mellem- og overbygning

Nordlys nordisk, Norske og svenske tekster
Hanne Leth, Jørn E. Albert, Gyldendal

