
I N D H O L D S P L A N  
                       Park & Byg 2019/2020 

Lærere: Trine Birch Mortensen og Dorthe Berg  

For at udvikle vores elever bedst muligt arbejder vi hver dag ud fra skolens værdigrundlag, 
hvor værdier som samarbejde, samvær, demokrati, gensidig respekt, ligeværdighed, 
pligter og rettigheder, ansvarsfølelse overfor natur og mennesker skal sikre, at eleverne 
opnår den fornødne tryghed, stabilitet og tillid til at udvikle sig i bedst mulig grad.  

Herudover har vi på linjen specifikt fokus på følgende indhold:  
 

- At udvikle og bygge videre på elevernes praktiske færdigheder og interesser. 
- At lære eleverne at bruge og beherske forskelligt værktøj  
- At lære at klæde sig hensigtsmæssigt efter arbejdsopgaver og vejrlig samt møde til tiden 

og være undervisningsparat  
- At lære at samarbejde i såvel små som større grupper  
- At lære at kunne arbejde selvstændigt og udvise ansvarlighed  
- At lære at planlægge og gøre et stykke arbejde færdigt  
- At lære kvalitet både i proces og resultat  
- Oplevelse af tilfredshed og glæde ved at udføre et stykke konkret arbejde        



Pædagogisk praksis: 
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og personlighed, hvor 
arbejdsopgaverne skal være relevante og have nytteværdi for såvel den enkelte som for 
fællesskabet.  
Gennem udvikling af elevernes evne til at kunne mestre ovenstående indhold udvikles 
glæden ved at være fysisk aktive sammen omkring arbejdsopgaverne. Undervisningen 
foregår i et trygt læringsmiljø med fokus på sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med 
værktøj og redskaber. I dette skal der ligeledes være plads til at prøve nyt, lave fejl, grine 
af sig selv og sammen med andre. Den enkelte elev skal få større kendskab til egne evner 
og kompetencer.  

Eleverne præsenteres for både bundne og valgfrie arbejdsopgaver i så bred en vifte som 
muligt.  
Eleverne modtager teoretisk undervisning i relevante opgaver ved læsning samt 
efterfølgende diskussion af diverse instruktioner, brugsvejledninger samt deklarationer. 
Matematiske aktiviteter ses indenfor opmåling, udregning og beregning i diverse bygge-og 
anlægsopgaver.  
Arbejdsmarkedet og uddannelser inddrages i undervisningen via relevante ekskursioner til 
bl.a. erhvervskoler (ejendomsfunktionær, bygningsmaler), Kold College (anlægsgartner, 
skovtekniker), genanvendelsesvirksomhed Marius Pedersen samt genbrugsstation. 
 

 

 



Linjens indholdsområder:  
Eleverne modtager undervisning på baggrund af individuel undervisningsplan, som 
løbende evalueres og sammenholdes med fælles mål og trinmål for de almene fag. 
Linjens hovedaktiviteter kan inddeles i følgende områder:  

- Park  
- Byg og vedligehold  
- Miljø og renovation                                                                                                

Park Indhold:  
Vedligeholdelse af skolens områder, herunder græsslåning, hækklipning, fliselægning, 
ukrudtslugning, beskæring, beplantning, fejning og snerydning. 


Praksis: Arbejdet foregår i mindre grupper, hvor eleverne stifter bekendtskab med samt lærer at 
beherske værktøjer og maskiner såsom:


-   Hækkeklipper (motor, el og manuel)

- Græsslåmaskine (havetraktor, manuel) 

- Græstrimmer 

- Diverse haveredskaber (skovl, spade, hakkejern, rive, kost m.m.) 

- Diverse klipperedskaber (rosensaks, ørnenæb, kantskærer, hækkesaks, løvsav)

Byg og vedligehold Indhold:  
Vedligeholdelse af skolens bygninger og inventar, herunder maling af træværk, udskiftning af 
træværk, rensning af tagrender, renovering af bord/bænkesæt, indendørs maling af diverse 
elementer, afkalkning af vandhaner, udskiftning af sier, indretning af nyrenoverede lokaler og 
planlægning og indretninger af nye udendørsmiljøer. 


Praksis: Opgaverne udføres individuelt eller i små grupper, hvor eleverne lærer at arbejde 
selvstændigt efter at have været inddraget i planlægningen. Afhængigt af den enkelte elevs 
kompetencer kan det være nødvendigt med konkrete instrukser og tæt lærerstøtte. Følgende 
værktøj og maskiner lærer eleverne at beherske: 


- Diverse manuelle håndværktøjer (fukssvans, tommestok, hammer m.m.) 

- Batteri/el-drevet værkstøjer (boremaskine, skruemaskine, stiksav, rystepudser, vinkelsliber 

Miljø og renovation Indhold: 

Som noget nyt i år etableres skolens egen “lille” genbrugsstation i samarbejde med lokal 
renovationsvirksomhed med henblik på at vi som skole kan leve op til de krav, der stilles i 
kommunerne. Samtidig får eleverne indblik i og kendskab til vigtigheden af, at de selv deltager 
aktivt og tager ansvar for miljø og klima. 

Der anlægges en station med diverse containere, som skal være opsamlingssted for mindre 
containere i de forskellige afdelinger og ved administrationsbygningen. 

Eleverne får undervisning i sortering og herunder genanvendelse af diverse affaldsprodukter 
såsom plastik, jern, metal, glas, papir, pap og madaffald. Alt dette set i forhold til miljø og klima og 
genanvendelsens fordele for et renere miljø. 


Praksis:

I hverdagen vil eleverne på skift i mindre grupper udføre følgende: 


- Daglig indsamling og sortering af affald fra diverse afdelinger

- Planlægning af tømning af diverse containere og udsætning til skel 

- Øvrig skraldindsamling på skolens områder


