EMNEUGER
På Oure Friskole har vi 5 emneuger om året. Fordelingen er normalt på følgende
måde:
En høst/markedsuge, en teateruge, en naturfaglig uge, en humanistisk emneuge samt
lejrskole.
Formålet med emneugerne er at skabe mulighed for fordybelse. Emneugerne giver
gode muligheder for at kombinere dannelse, kreativitet og faglighed.
Vi har arbejdet med forskellige emner bl.a. bygge broer, hjertet, genbrug, nordisk
mytologi samt krop og bevægelse.
Vi varierer i emneugerne med opdelingen af klasserne. Nogle gange er eleverne
sammen klassevis og andre gange på tværs af klasserne. Dette giver mulighed for
relationer til andre, end dem man normalt går i klasse med.
I emneugerne har vi timer fra mandag-torsdag 8.00-13.05 og fredag 8.00-11.50.
Vi tilstræber at morgensamling i emneugerne er kl. 8.00-8.15.
FAGDAGE
Vi har 5 fagdage om året. Disse dage er fordelt ud på ugen, med en fagdag hver af
ugens 5 dage igennem året. Dette gør at det er en ligelig fordeling af skoledagene,
når vi afholder fagdage.
På fagdage arbejdes med et bestemt fag f.eks. matematik, hvor man fordyber sig i
geometriske figurer, mønstre eller budget og handel. Det kunne også være
natur/teknik, hvor eleverne skal lave køkkenhave eller geografi med emnet kortyper
og kortlæsning.
En fagdag kan ligeledes være en tværfaglig dag, som geocaching med opgaver. Her er
det geografi og idræt der arbejder tværfagligt. Eller en tværfaglig dag i køkkenet,
hvor matematik, madlavning og natur/teknik smelter sammen til en anderledes dag.
Det giver mulighed for at komme ud af huset og lave tinge, som man normalt ikke har
tid til i hverdagen. En tur på genbrugsstation, virksomhedsbesøg, teateret eller til en
idrætsfacilitet.
Formålet med fagdagene er på samme måde som med emneugerne, at give mulighed
for at sætte fokus på et fagligt område og arbejde med det gennem flere
sammenhængende timer.
På fagdagene har de fri på samme tid som normalt på den pågældende ugedag.

