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                                                         Jannie Jakobsen 

Uhre Friskole 



Med udgangspunkt i fællesfaglige mål tilrettelægges undervisningen i 9. klasse, så vi har de afsluttende prøver for øje fra starten af 

skoleåret. Eleverne har selv valgt fire overordnede emner. 

Undervisningen differentieres, og eleverne kan løbende følge med i deres udvikling, samt italesætte, hvor de gerne vil have fokus i 

forhold til sproglig udvikling. 

Vi forbereder desuden til First Cambridge Engelsk (B2). Denne prøve tages i foråret 2023 og er frivillig. 

 

I dette skoleår arbejder vi sideløbende med forberedelse til Folkeskolens afsluttende prøver (FP9) i engelsk, også med forberedelse til 

Cambridge Engelsk prøven (FCE) niveau B2. Det betyder i dagligdagen, at lektionerne varierer mellem at handle om FP9 og FCE.  

Eleverne får materialer til begge kurser. FCE er med fysiske bøger, og FP9 bruger forskellige udvalgte 

materialer, som findes i elevernes Teams – online.  

Vi vægter, at eleverne bruger deres sprog på klassen, og at der skabes trygge rammer for læringen. Der 

arbejdes med CL grupper. Der arbejdes med færdigheds- og videns mål for faget efter 9. klasse i fht. 

FP9, og der er derfor også fokus på færdigheder: lytte, læse, samtale og skrive i daglig undervisningen. 

Målet for FCE er et kvalificerende sprog med færdigheder, der gør eleverne i stand til at bo og arbejde i 

engelsktalende lande. Ligeledes vil certifikatet give lettere adgang til en række uddannelser og 

udenlands ophold. Her arbejdes der også med fokus på færdighederne. 

Der laves sprogprofil og level-test i starten af skoleåret, som evalueres løbende. Eleverne er i høj grad 

en del af denne evaluering. Ligesom de også har indflydelse på, hvilke færdigheder de skal træne og hvordan.  

 

 I forhold til FCE-prøven, så forbereder skolen elever til at kunne tage testene. Vi tilmelder dem prøven og betaler 

halvdelen af prøvegebyret. Eleverne/forældrene skal selv betale resten af gebyret og selv sørge for at komme til 

prøven, som oftest vil foregå en lørdag og formodentlig i Vejle.   

 



Mål for First Cambridge English Fælles mål: kompetencemålene efter 9. klasse 

A B2 First qualification shows that you can: 
• communicate effectively face-to-face, expressing opinions 

and presenting arguments 
• follow the news 

• write clear, detailed English, expressing opinions and 

explaining the advantages and disadvantages of different 
points of view 

• write letters, reports, stories and lots of other types of text. 

 

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne 
synspunkter på engelsk. 
 
Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige 
formål på engelsk. 
 
Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af 
forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold. 
 
”Mundtlig kommunikation”, ”skriftlig kommunikation” og ”Kultur og 
samfundsforhold”.  

 

Tilrettelæggelse af undervisningen.  

Vi skal arbejde med 4 emner: The risk; In your dreams; Colors of USA; Teen issues. Disse overordnede emner har eleverne selv valgt. 

Derudover arbejder vi skriftligt med ”Skriftlige prøver FP9”, samt delopgaverne. Vi anvender grammatikbog, som må medbringes til en 

eventuel prøve, samt online ordbog.  

I FCE arbejder vi fokuseret på færdighederne og tager derfor ikke bogen kapitel for kapitel. De ti emner i bogen har hver 4 sider tilknyttet 

med opgaver. Mange gange vil emnerne overlappe hinanden mellem FCE og FP9. Strategierne til kommunikation og sproglæring er stort 

set tilsvarende.                         

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

Jannie 

 

 

 

 



Årsplan Aktivitetsplan Mål og evaluering Andet 

August Intro til kursus og materialer. 
FCE: Reading 
FP9: “The Risk” 
Skriftligt:  
FP9 prøve skriftlig 
“Present tense” og “wordformation” 
CERF level test 

I denne periode er der særlig fokus på: 

      
Eleverne anvender logbog i deres Teams. De sætter mål 
for arbejdet med de to fokuspunkter, og de laver 
øveprøver i FCE, som giver dem resultater, de kan 
arbejde videre med.  
 

En tur til Prag for 8.-
9. klasse i uge 35.  

September FCE: Speaking 1, writing 1 
FP9: “The Risk” 
Skriftligt:  
FP9 prøve skriftlig 
”Past tense” og ”narrative linkers”. 
 
 

1. aflevering 

I denne periode er der særlig fokus på: 

      
Eleverne fortsætter med at evaluere i logbogen. I denne 
periode vil vi også lave samtale exam task (FCE). 
 

 

oktober FCE: Listening, speaking 2 
FP9: ”In your dreams”  
Skriftligt: “verbs” og “adverbs” 
 

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

Temadage og 
motionsdøgn i uge 
41. 



   
 

 
 

November Write for rights, Amnesty 
international 
 
Vi deltager i Amnestys kampagne og 
skriver breve, laver oplæg m.m. 
omkring menneskerettigheder.  

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

     
 

Alle breve sendes 
afsted første uge i 
december.  



 
 

December FCE: Writing 1, Use of English 2 
FP9: ”In your dreams” 
Skriftligt: “Future forms” og ”relative 
clauses” 
 
 
CERF level test 

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

    
 

Hjemmearbejde: 
udvælg en roman 
som læses hen over 
julen.  

Januar FCE: Speaking 3+4, Use of English 1 
FP9: “Colors of America” 
Skriftligt: “articles” og ”reported 
speech” 
 
 

2. aflevering 

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

 
 

 

februar FCE: Speaking, Use of English 4 
FP9: ”Colors of America 
Skriftligt:  

 
I denne periode er der særlig fokus på: 
 

 



 

      
 

Marts FCE: SKILLS generelt 
FP9: Outline skrives 
Skriftligt:  
 
 

3. aflevering 

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 



April FCE: Klar til prøven 
SKILLS generelt 
FP9: 
Skriftligt:  
 

I denne periode er der særlig fokus på: 
 

      

 

Maj  Skriftlige prøver 
 

 

Juni  Kursusdage i engelsk Mundtlige prøver 
 

 

 

• 2 fagdage om Teen issues.  

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

 

 


