
CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

Indholdet i denne aktivitet afspejler kun forfatte-
rens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-
Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, 
informationen deri måtte blive brugt.

Sund Klasse 
 udsmykning

FAG: 
Dansk eller billedkunst.

KLASSE: 
0.-3. klasse.

MATERIALER: 
Brugen af materialer afhænger 
af, hvilken bordpynt I vil lave i 
jeres klasse.

Alle klasser vil gerne have deres eget præg på deres klasseværelse, give 
det en særlig klassesjæl og gøre det rart og trygt at være i og lære i. Sund 
Klasse går ud på at sætte klassens eget præg på klasseværelset – med 
næring til læring som omdrejningspunkt. Sund Klasse kan være et middel 
til at iscenesætte klassen ikke bare overfor klassen selv, men i lige så høj 
grad overfor de andre klasser og forældre. Det gøres f.eks. ved at lave en 
plakat til klassens dør ud mod gangene.

SÅDAN GØR I:

Brug et par lektioner på at lave materialet, som f.eks. kan være:

-  Plakat til klassedøren med klassens sundhedsregler eller slogan, så alle andre 
klasser og forældre kan se, hvad klassen står for.                                                                                                                                 

- Laminerede dækkeservietter med f.eks. alle klassens sunde regler.

- Stor farverig plakat med sundhedsreglerne.

-  Pyntede/farvelagte maleforklæder med 1 sundhedsudsagn på hvert forklæde.

-  Uro til ophæng med enkelte sundhedsudsagn – f.eks. lavet af malede mælke-
kartoner.                            

-  ”Vaser” til klassen af mælkekartoner beklædt med hvidt papir og pyntet med 
sundhedsudsagn og tegninger. Brug skolemælksemballager eller bed eleverne 
tage mælkekartoner med hjemmefra. Husk at skylle kartonerne godt og fyld 
gerne sand eller små sten i bunden, så de står fast.

MÅL MED AKTIVITETEN: 
At skabe et klassemiljø omkring spisesituationen. At højne 
børnenes bevidsthed om sundhed og sammen skabe 
noget, der kan skabe en sund kulisse for spisepauserne og 
næring til læring.

EKSTRA IDÉ: 
Arranger en forældreaften hvor børnene kan vise deres pynt. 


