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Uge Emne Program Bemærk 

33 

Plast     34 

35 

36 LEJRSKOLE LEJRSKOLE LEJRSKOLE 

37 PRAKTIK PRAKTIK PRAKTIK 

38 

Teknologiens betydning for menneskers 
sundhed og levevilkår 

(Fælles med fysik/kemi og geografi) 

I nogle dele af verden kæmper 
mennesker for livet, fordi de 
ikke får mad nok. I andre dele 
af verden dør folk, fordi de 
bliver for fede.  

Begge dele har medført 
stigende krav til den 
teknologiske udvikling, og fx 
har både landbrugsteknologi, 
genteknologi og 
medicinalteknologi medført 
store fremskridt for menneskers 
sundhed og levevilkår.  

  

  

39 

40 

41 TEMAUGE TEMAUGE TEMAUGE 

42 EFTERÅRSFERIE EFTERÅRSFERIE EFTERÅRSFERIE 

43 
Atomkraft 

    

44     

45 TERMINSPRØVER TERMINSPRØVER TERMINSPRØVER 

46 

Strålings indvirkning på levende organismers 
levevilkår 

(Fælles med fysik/kemi og geografi) 

Du har måske hørt, at stråling 
er farligt, men hvis vi ikke 
havde den naturlige stråling, 
ville liv, som vi kender det i 
dag, slet ikke eksistere.  

Her kan du lære meget mere 
om, hvad stråling er, og hvilken 
betydning det har for os.  
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52 JULEFERIE JULEFERIE JULEFERIE 

1 JULEFERIE JULEFERIE JULEFERIE 

2 

Den enkelte og samfundets udledning af 
stoffer 

(Fælles med fysik/kemi og geografi) 

Hver dag udledes der enorme 
mængder stoffer til miljøet – og 
du er faktisk med til det.  

Men hvilke stoffer udledes? 
Hvem er ansvarlig for det? 
Hvilke konsekvenser har det? 
Og hvad kan vi gøre for at 
mindske udledningen?  

Det og meget andet kan du 
lære om i dette forløb.  

  

  

3     Sundhedsfagdag 

4 Den enkelte og samfundets udledning af 
stoffer 

(Fælles med fysik/kemi og geografi) 

    
5 



6 SHOWTIME SHOWTIME SHOWTIME 

7 VINTERFERIE VINTERFERIE VINTERFERIE 

8 
Energiforsyning i Danmark 

    

9     

10 PROJEKTOPGAVE PROJEKTOPGAVE PROJEKTOPGAVE 

11 PROJEKTFREMLÆGGELSER PROJEKTFREMLÆGGELSER PROJEKTFREMLÆGGELSER 

12 

Din egen energibalance     13 

14 

15 PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE PÅSKEFERIE 

16 

Forberedelse til den fællesfaglige 
naturfagsprøve 

    

17     

18     

19     

20 GRÆNSEFORENINGEN GRÆNSEFORENINGEN GRÆNSEFORENINGEN 

21 

Forberedelse til den fællesfaglige 
naturfagsprøve 

    

22     

23     

24     

25       

26 TEMAUGE TEMAUGE TEMAUGE 

 

 


