
VENSKABS-KLASSER 

 
 

Hvad & hvordan 
Her på skolen har vi en ordning for alle klasserne, hvor hver af de ældste 

klasser har en af de yngste som venskabsklasse.  

Det er 6. Klasse som er venskabsklasse med den nye børnehaveklasse og 

det skal de være lige til, at de store går ud af 10. Klasse og de små skal i 

5. Klasse. 

 

Denne ordning er på mange forskellige måder en stor succes: 

 

 Børnehaveklassen får en tryg og god skolestart; med en stor ven 

som kan hjælpe, lege, trøste, vise rundt, tage sig af og være et godt 

forbillede for, hvordan man går i skole her. 

 

 6. klasse får først og fremmest et stort ansvar og en god mulighed 

for at være rollemodeller og gøre en positiv forskel for nogle andre 

på skolen. Det bliver også en markering af et skift fra selv at være de 

små, som har store venner, til nu at være blevet de store selv. 

 

 Fagligt er der også gode muligheder for at arbejde på tværs i mange 

forskellige sammenhænge. De store kan bidrage med deres viden 

og indsigt og på den måde inspirere, vejlede og lære de små noget 

om et område, hvilket er meget motiverende for de små. 

 

 

 



 

 
 

 

Eksempler på aktiviteter:  
 

 Introuge, hvor bø.kl. og 6.kl. lærer hinanden at kende, mens de 

andre er på lejrskole 

 Skolemøde med præsentation af de nye børn 

 ”Luftere” (pauserne) – legeaftaler 

 Venskabsaktiviteter 

 Billedkunstforløb 

 Musik og sang 

 Naturoplevelser 

 Dansk: Historier (oplæsning, fortælling, skrive sammen) 

 Traditioner: julehygge og påskefrokost  

 

 

 

 



Introugen 
 

Hvad & hvordan 

Denne uge er en helt særlig mulighed for, at få en god start på forholdet mellem de to 

klasser. Alle andre klasser på skolen tager på lejrskole denne uge og de to klasser har 

hele skolen for sig selv og derved også plads og ro til at være sammen og lære 

hinanden og også skolen at kende. 

 

Eksempel på tema  

Vi kan f.eks. have valgt at omdrejningspunktet for ugens arbejde skal være: dyr. Det er 

en bred overskrift som begge klassetrin kan forholde sig til og byde ind med noget til. 

Udgangspunktet bliver den fælles udflugt om mandagen. Hvert venskabspar trækker et 

dyr, som de skal finde i zoologisk Have og lave nogle opgaver om derinde. Hver dag 

resten af ugen, skal de derefter øve et sammenspilsnummer i musik, lave forskellige 

kreative opgaver om deres dyr og det hele skal afsluttes med en flot udstilling og café-

eftermiddag, hvor forældre og søskende kan mødes og se hvad de nye venner har 

lavet sammen. 

 

 

 

 

 


