
 

7. – 9. KLASSE  
BAKKELANDETS 
FRISKOLE 

 

 

17 Spændende og lærerige år 

 

7. – 9. klasse på Bakkelandets Friskole er:  
Spændende skoleår med faglig fordybelse og projektperioder 
Den bedste trivsel giver den bedste læring 
Helhed og overskuelighed i et ungdomsliv 
Rejse til hovedstad i Europa  
Fokus på parathed inden ungdomsuddannelsen 

 



7. – 9. klasse  Bakkelandets Friskole 

 

Side 1 

7. – 9. klasse  Bakkelandets 
Friskole 
 
S P Æ N D E N D E  O G  L Æ R E R I G E  Å R  

Indledning 

 

Bestyrelsen for Bakkelandets Vuggestue, Børnehave og Friskole har vedtaget, at Bakkelandets friskolen 

fra august 2018 tilbyder 8. klasse og fra august 2019 9. klasse. Beslutningen blev taget efter et 

forældremøde for friskoleforældre i 4. -6. klasse. Et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og 

ansatte har arbejdet med planerne.  

 

Planerne er nu klar, og vi vil være et reelt og godt 

alternativ til de tilbud, der ligger i den offentlige 

skole for udskolingselever. 

 

Vi har tanker og værdier omkring vores skole, som 

gør, at skoledagene og undervisningen er 

anderledes. Sådan vil det også være for de unge 

som vælger vores model for en 7. til 9. klasse.  

Eleverne i den kommende udskoling vil ud over en 

undervisningen fra en dygtig læreruddannet 

personalestab opleve Bakkelandets fællesskab og 

værdier. Vore tanker om, at barnet skal opleve 

helhed, og at dansk, matematik og andre fag 

kobles sammen i temaer i for skolens 0. – 6. klasse i temaer, føres videre i udskolingen. Her vil 7. – 9. 

klasse ud over fagtimer opleve projektarbejdsformen, innovation og moduluger, som bærende elemeter. 

Vore trivselstanker og vore tanker om glæden i fællesskabet vil blive videreført. Desuden forsøger vi at 

etablere et samarbejde med andre friskoler i forhold til et klubfællesskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. – 9. klasse vil ud over fagtimer 

opleve projektarbejdsformen, 

innovation og moduluger, som 

bærende elemeter 
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Tydelige mål for 3 spændende år for unge 

 

Bakkelandet Friskole har klare tanker om 3 spændende og lærerige år for unge. Disse klare tanker kan 

virkeliggøres fordi vi har tydelig mål for arbejdet.  

 

Vi vil skabe et miljø hvor unge kan forme deres identitet og den bedste læring 

Vi vil sikre trivsel inden for overskuelige rammer for unge som er på vej ud i livet 

Vi vil gøre unge klar til at træffe valg   

Vi vil skabe mulighed for at Bakkelandets værdier og skolegang kan videreføres i 8. og 9. klasse 

Vi vil skabe helhed og overskuelighed i et ungdomsliv med mange tilbud  

Vi vil skabe et alternativ til andre tilbud i offentlig eller privat regi 

 

7. og 9. klasse på Bakkelandets Friskole 
 

Morgenfællesskabet er noget vigtigt for alle på Bakkelandet. Derfor deltager skolens unge og mærker, at 

fællesskabet byder dem velkommen til en ny dag på Bakkelandet.  ”Velkommen” lyder det til alle elever 

hver morgen.  Lyset tændes og friskolens yngste får morgensangsfortællingen, mens friskolens unge går i 

gang i klasserne med dagens program. Dagene vil være forskellige. Der er dage med en dansklærer, en 

fysiklærer, som kommer ind i klassen og melder, hvad dagens program er og hvad fagtimer skal anvendes 

til. Der er modul- og projektdage, hvor en lærer guider dem videre i et forløb.  Der er specielle uger med 

praktik, udlandstur og lejrskole. 

 

7. - 9. klasse har på Bakkelandet et ungdomsliv med rammer og indhold, som er forskellige og anderledes 

end for friskolens øvrige elever. Der er unge-tiltag som ikke er tiltag for friskolens øvrige elever, men 

tydeligt mærker unge på Bakkelandet, at de ikke er alene, men at de er en del af et fællesskab med alt 

det gode det indebær af fælles oplevelser, tryghed og fælles ansvar. Et fællesskab, hvor der er plads til 

forskellighed, og hvor livet skal læres. Derfor 

deltager 7. - 9. klasse i fællesskabet med 

Bakkelandets øvrige elever bl.a. i lejrskolen og i en 

række traditioner som vi har på Bakkelandet.   

 

7. - 9. klasse oplever en undervisning som leveres 

af faglig dygtige lærere. Alle unge bliver 

udfordret på den enkeltes niveau, og undervejs er 

der samtaler med opdateringer på, hvordan det 

faglige niveau er.  7. - 9. klasse på Bakkelandet er 

ikke med ugentlige tests i forskellige fag. Vi følger 

den enkelte via deltagelsen i undervisningen, 

afleveringer og prøver og enkelte test undervejs.  

 

7. - 9. klasse på Bakkelandets Friskole er med et fortsat tæt samarbejde med forældre. Vi mener, at vi 

som voksne omkring de unge skal guide dem sammen med forældrene til et godt og ansvarsfuldt liv. Et liv, 

hvor de unge lærer at yde og nyde og et liv, hvor det bedste kan nås gennem ihærdighed og i et fælles 

liv med andre.  

Et fællesskab, hvor der er plads 

til forskellighed og hvor livet skal 

læres. Derfor deltager 7. – 9. 

klasse i fællesskabet med 

Bakkelandets øvrige elever 
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7. – 8. klasse: Fag, projekt, modul og valgfag 

 

I 7. og 8. klasse har eleverne følgende typer timer: 

 

Fagtimer 

Projekttimer 

Modultimer 

Valgfagstimer 

 

Der arbejdes ud folkeskolens fagmål for undervisningen i 7. og 8. klasse.  Klasserne har fagtimer i alle 

ugerne - dog ikke i opstartsugen, ugen med Storturen, lejrskoleugen og de fire uger, hvor der i alle timer 

arbejdes med projekter og moduler. I alle uger med fagtimer er der 3 lektioner som enten har 3 

projekttimer eller 3 modultimer. Fagtimerne er fællestimer, men også opdelte timer for de to klasser. Dette 

er afhængig af klasserne størrelse. Fagene er dansk, matematik, engelsk, idræt, tysk, biologi/geografi, 

fysik/kemi, samfundsfag og kristendom.  

 

Projektarbejdsformen er en bærende del i både 7. og 8. klasse. Disse timer er fællestimer, og der er 

mulighed for at arbejde sammen på tværs af de to klasser ved de forskellige projekter. Der er fælles 

faglige mål i forbindelse med projektarbejdet. Projektarbejdet er med 3 faste timer på ugeskemaet og 

der er 2 uger om året, hvor der alene arbejdes med projekter.  

 

Ved projektopgaver får eleverne udstukket et overordnet emne, og ud fra dette skal eleverne i grupper 

udarbejde en problemformulering.  Emnet som 

eleverne får vil være ”bredt” og kan f.eks. være 

Forandring fryder, Udviklingshistorier, På vej, 

Skillelinjer, Danmark og danskerne, Opdagelser, 

Konflikter.  

 

Problemformuleringen går på tværs af skolens fag 

og emner, og den eller de lærere, der er knyttet til 

timerne tilrettelægger og differentierer 

undervisningen, sådan at den enkelte kan arbejde 

med problemstilling, opgavens indhold, arbejds- og 

undersøgelsesformer, kilder og materialer, udtryks- 

og formidlingsformer, fremstilling af et produkt og 

endelige gennemføre en fremlæggelse. Efter hver 

projektforløb skal der afleveres et produkt, og der 

vil være fremlæggelser, som er åben for 

interesserede. 

 

 

Projektarbejdsformen er en 

bærende del i både 7. og 8. 

klasse. Disse timer er fællestimer 

og der er mulighed for at arbejde 

sammen på tværs af klasserne 

ved de forskellige projekter 
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Modultimer er ligeledes en bærende del af i 7. og 8 klasse. Der er fælles faglige mål for disse lektioner. I 

modultimerne arbejdes der med et fagligt emne inden for det humanistiske, det naturfaglige eller det 

praktisk/musiske område. Et modul kan f.eks. være med Film og medier, Teater og musik, Samfundsfag og 

historie, Natur og miljø, Krop og bevægelse, I en global verden, Livsparat og borgerpligter, Innovation 

eller Medie og IT. 

 

Modultimerne og de to moduluger, som hvert skoleår har, giver mulighed for emnefordybelse og 

undervisning i et fagområde. Modulugerne vil være med praktiske forløb, gæstelærere og ud-af-huset-

oplevelser. Der vil for hvert modul blive opstillet faglige mål for undervisningen.  

 

Emnet Livsparat vil indgå som et projekt eller et modul mindst hvert andet år. Alle oplever derfor faget, 

hvor der er fokus på den enkeltes styresider, det at kunne reflektere og træffe valg samt forhold omkring 

ansvar og respekt. For os på Bakkelandets Friskole 

er det afgørende, at unge får et personligt 

lederskab og er forberedte og klar til et mere 

selvstændigt liv. Et liv som tages alvorligt og hvor 

det unikke som hvert menneske har kommer frem. Vi 

vil være med til at skabe positive unge, som har 

gå-på-mod og lyst til livet og som vil opleve 

ejerskab af det liv de har med andre.   

 

I 7. og 8. klasse er der valgfagstimer. Disse timer 

lægges på eftermiddage eller ved bestemte forløb 

på lørdage med en pulje af timer. 

Valgfagslektionerne vil typisk være af 

praktisk/musisk art inden for f.eks. idræt, film, IT 

eller teater.  

For os på Bakkelandets Friskole er 

det afgørende, at unge får et 

personligt lederskab og er 

forberedte og klar til et mere 

selvstændigt liv. Et liv som tages 

alvorligt og hvor det unikke som 

hvert menneske har kommer frem. 
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Et skoleår i 7. og 8. klasse indeholder følgende uger 

 

1 Opstartsuge  

13 uger med 3 ugentlige projektlektioner, 2 valgfagslektioner og resten af ugernes lektioner som 

faglektioner (Projektarbejdsuger) 

18 (19) uger med 3 ugentlige modullektioner, 2 valgfagslektioner og resten af ugens lektioner som 

faglektioner (Modulfaguger) 

2 projektuger—hvor alle lektioner går til projektarbejde og fremlæggelse 

2 moduluger—hvor alle lektioner går til modularbejdet 

1 lejrskoleuge med resten af skolen 

1 uge med Stortur 

1 uge med UU-vejledning for 8. klasse 

1 uge med erhvervspraktik 
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Årskalenderen for 7. og 8. klasse 

August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni 

Ferie Projekt Stortur Modul Modul Projekt Projekt Modul/UU 

8. 

Modul Fælles 

lejrskole 

Projekt 

Ferie Projekt Modul Modul Moduluge Projekt Projekt Modul Ferie Modul Projekt 

Opstart Projektuge Ferie Modul Ferie Projekt Ferie Modul Modul Modul Afslutning 

Projekt Modul Modul Praktik Ferie Projekt Projektuge Modul Modul Moduluge Ferie 

Projekt Modul   Modul         Modul Projekt Ferie 

  

I alle uger som er benævnt Projekt og Modul er der 3 timer pr. uge med projekt- eller modultimer. Resten 

af timerne er fagtimer i de forskellige fag. I uger som er benævnt Projektuge og Moduluge er alle timerne 

tildelt arbejdet med et projekt eller et modul. 

Et skemaeksempel  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.lektiion 08.00 - 
08.10 

Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang 

2.lektion 08.10 - 
08.30 

Læsebånd Læsebånd Lektietid Læsebånd Lektietid 

2.lektion 08.30 - 
09.20 

Dansk Engelsk Matematik Matematik Biologi/Geografi 

3.lektion 09.40 - 
10.40  

Tysk Dansk Dansk Matematik Tysk 

Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

4.lektion 11.05 - 
11.35 

Matematik Dansk Engelsk Tysk Modul/projekt 

5.lektion 11.45 - 
12.45 

Matematik Fysik Engelsk Dansk Modul/projekt 

6.lektion 12.55 - 
13.40 

Idræt Fysik Valgfag Biologi/Geografi Modul/projekt 

7.lektion 13.40 - 
14.25 

Idræt Fysik Valgfag Konfirmations-
forberedelse 

  

8.llektion 14.35 - 
15.20 
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9. klasse – fag og valgfag 
I 9. klasse har eleverne følgende typer timer:  

 

Fagtimer 

Valgfagstimer 

 

Der arbejdes ud folkeskolens fagmål for undervisningen i 9. klasse og de slutmål som er for 

undervisningen.  Klassen har fagtimer i alle ugerne – dog ikke i forbindelse med opstartsugen, UU-timer, 

Storturugen og projektopgaveugen. Der er stor fokus på eksamen for at sikre en god afgangsprøve for 

alle elever i 9. klasse. Fagene er dansk, matematik, engelsk, idræt, tysk, biologi og geografi, fysik/kemi, 

samfundsfag og kristendom.  

Livsparat er et selvstændigt fag i 9. klasse og her er der være fokus på den enkeltes styresider, det at 

kunne reflektere og træffe valg samt forhold omkring ansvar og respekt. For os på Bakkelandets Friskole 

er det afgørende, at unge får et personligt lederskab og er forberedte og klar til et mere selvstændigt liv. 

Et liv som tages alvorligt, og hvor det unikke som hvert menneske har kommer frem. Vi vil være med til at 

skabe positive unge som har gå-på-mod og lyst til livet og som vil opleve ejerskab af det liv de har med 

andre.   

I efteråret vil alle elever blive vurderet om de er uddannelsesparate.  

 

I 9. klasse er der valgfagstimer. Disse timer lægges 

på eftermiddage eller ved bestemte forløb på 

lørdage med en pulje af timer. Valgfagslektionerne 

vil typisk være af praktisk/musisk art inden for 

f.eks. idræt, film, IT eller teater.  

 Et skoleår i 9. klasse indeholder følgende uger 

1 Opstartsuge  

36 uger med fagtimer og valgfagstimer 

1 projektuger - hvor alle lektioner går til 

projektarbejde og fremlæggelse 

1 uge med Stortur 

1 uge med UU-vejledning for 9. klasse 

 

 

 

 

 

 

Et skoleår med fokus på eksamen 

og eksamensfag.  
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Årskalenderen for 9. klasse 

August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni 

Ferie Faguge Stortur Terins-

prøver 

Faguge Faguge Faguge Faguge Faguge Skr. 

eksamen 

Eksamen 

Ferie Faguge Faguge Projektuge Faguge Faguge Faguge Termins-

prøver 

Ferie Faguge Eksamen 

Opstart Faguge Ferie Faguge Ferie Faguge Ferie Faguge Faguge Faguge Eksamen 

Faguge Faguge UU-uge Faguge Ferie Faguge Faguge Faguge Faguge Faguge Ferie 

Faguge Faguge   Faguge         Faguge Faguge Ferie 

  

Et skemaeksempel  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.lektiion 08.00 - 
08.10 

Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang 

2.lektion 08.10 - 
08.30 

Fagtime Lektietid Lektietid Fagtime Fagtime 

2.lektion 08.30 - 
09.20 

Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime 

3.lektion 09.40 - 
10.40  

Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime 

Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

4.lektion 11.05 - 
11.35 

Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime 

5.lektion 11.45 - 
12.45 

Fagtime Fagtime Fagtime Fagtime Livsparat 

6.lektion 12.55 - 
13.40 

Fagtime Fagtime Fagtime Valgfag Livsparat 

7.lektion 13.40 - 
14.25 

Fagtime Fagtime Fagtime Valgfag   

8.llektion 14.35 - 
15.20 
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7. – 9. klasse: Rammer, karakterer, computere ….. 

 

De fysiske ramme er inde som ude præget af, at vi har unge på Bakkelandet. Der er undervisning i lokale 

med IT og digitale læringsmidler. Alle elever medbringer hver dag en bærbar computer som er opladet 

og parat til brug i undervisningen. Der er indrettet hjørner til hygge ude som inde til pauserne.  

Mobiltelefoner kan anvendes i undervisningen, men ellers skal mobiltelefoner ikke præge livet i 7. – 9. 

klasse. Når dagen starter afleveres mobiltelefonen i et skab og den udleveres igen, hvis den skal bruges i 

timen eller når eleven skal hjem.  

Der gives karakterer fra 8. klasse. Dog er det valgfri om det ønskes i 8. klasse. Der gives ud over en tal-

bedømmelse altid en skriftlig vurdering. Terminsprøver finder sted første gang i december i 8. klasse. 

Storturen går til en europæisk storby. Hvert andet år er det København mens det de andre år bl.a. kan 

være Berlin, Amsterdam, Paris eller London.  

I tæt samarbejde med forældregruppen er der forskellige muligheder for sociale arrangementer på 

Bakkelandet. Det være sig klub-aftner med hygge og musik, men det kan også være aftner, hvor 7. til 9. 

klasse fra nabofriskoler inviteres. Alt dette sker på initiativ fra forældregruppen. 

 

November 2017 

 

 


