
Æblegård Friskole  
November 2019 

Projektopgaven 
 
Stort set hele december skal vi arbejde med den obligatoriske projektopgave. For 9. klasse 
er det deres første eksamen, og for 8. klasse er det en øvelse frem mod næste år.  

Overordnet emne:  
 
 
Til projektopgaven skal der bestemmes et overordnet emne, og i år er det FN’s Verdensmål.  

 
Hvilket verdensmål I vælger at tage udgangspunkt i, er helt op til jer selv.  
 
Her kan I læse om de enkelte mål: https://www.verdensmaalene.dk/ 
 
Måde man kan arbejde med målene på, kan være fx ved at undersøge hvad det er målet 
handler om, hvorfor det er vigtigt med netop dette mål, hvor i verden disse mål vil gøre en 
forskel og hvordan?  

Tidsplan:  
Torsdag d. 5. december Opstart på projektugerne. 
Onsdag d. 11. december Aflevering af rapport.  
Torsdag d. 12. december Forberede fremlæggelser og udstilling.  
Fredag d. 13. december Fremlæggelser + aflevering af produkt samt beskrivelser.  
Mandag d. 16. december Opstilling af udstillinger. 
Tirsdag d. 17. december Udstilling i forbindelse med skolefesten. 
Onsdag d. 18. december Udstilling i forbindelse med skolefesten. 
Torsdag d. 19. december Oprydning og aflevering af logbog. 
Fredag d. 20. december JULEAFSLUTNING :)  
 
OBS: Alle dage i projektugerne starter vi samlet op som hold, og der vil være en klar struktur 
undervej, og delmål for de enkelte dag. Der er mødepligt på skolen alle dage, men man kan 
naturligvis aftale at lave interview mv. udenfor skolen.  

https://www.verdensmaalene.dk/
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Inden projektugerne  
Det er vigtigt at komme lidt igang inden d. 5. december, for ellers bliver ugen 
op til afleveringen af rapporten meget stressende. 
 
Derfor skal I inden d. 25. november have valgt hvilket af de 17 verdensmål 
I gerne vil arbejde med, og have tænkt over hvad I vil arbejde med indenfor 
dette verdensmål. Når I har valgt et verdensmål skal I snakke med mig 
(Anja) om det. Man kan også godt snakke med mig inden man vælger noget 
:)  
 
Det vil være en god ide at have læst lidt om sit emne inden projektugerne, 
og måske have bestilt bøger eller andet hjem, fra fx biblioteket (ja, det findes 
endnu).  
 
 

Bedømmelser 
9. klasse får en samlet karakter for hele forløbet, samt en samtale med 
begrundelse for karakteren. Og så bliver der lavet en udtalelse der bliver lagt 
sammen med eksamenskarakterene. Karakteren kommer også på 
karakterbeviset.  
 
8. klasse får en samlet karakter for hele forløbet, samt en samtale med 
begrundelse for karakteren og gode råd til fremtiden.  

 
 
 

Jeg glæder mig rigtig meget til ugerne sammen med jer.  
 

Kh. Anja 
 

 


