
ÅRSHJUL FOR AKTIVITETER I GRUNDSKOLEN
- inspiration til eksterne læringsmiljøer -

Kilde: Aktiviteterne på årshjulet er indsamlet af Nationalt netværk af skoletjenester og opdateres løbende. Har du forslag til aktiviteter,  
der skal på hjulet, så kontakt os gerne. Årshjulet er senest opdateret i 2019.

Udviklet af

Nationalt netværk af skoletjenester

BRUG ÅRSHJULET

  Du kan koble dit  
undervisningstilbud til 
aktiviteter i hjulet.  
F.eks. et forløb om
natur i maj, i forbindelse
med skovens dag.

  Overvej hvornår du  
lægger din aktivitet,  
så skolerne har tid til  
at komme til dig.  
I nogle måneder er der 
mange andre aktiviteter, 
i andre måneder  
eksamener.

  Tjek, om aktiviteterne  
er nationale eller lokale. 

  Tjek klassetrin for 
aktiviteterne.

  Tjek, om den aktivitet, 
du vil koble dig på, ikke 
har ændret dato.
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Februar
Uge sex
Sikker internet-dag
Skolernes skakdag

April
Sæt skolen i bevægelse
Team Rynkeby Skoleløbet
Skolernes sangdag
Læseraketten
Smid tøjet i Danmark
Skills stafet
DM i entreprenørskab ”Next level”
DM i skolebasketball
Unge Forskere Junior – finale
Forskningens døgn
Ekstra Bladets Skolefodbold – finale
Dansens dag

November
Global Entrepreneurship Week
Affaldsforebyggelsesugen i Danmark
Matematikkens dag
Nordisk litteraturuge
Store højtlæsningsdag
Spil dansk dagen/ugen
Danmark spiser sammen
Naturfagsmaraton
Genplant Planeten
Dåserydderkampagnen
Lys på med Ludvig
Projekt Edison

Januar
Skolevalg
DM i skolehåndbold
Auschwitz-dag

Juni
Skole OL – finale
DM i skoleatletik

August
Sikker skolestart

December
Smart, parat, svar
Fyrværkerikampagnen 
i Danmark

Marts
Skolernes trivselsdag
Pengeuge
DM i skolevolley
Billedkunstens dag
C.R.A.F.T. / DM i digitale skills
Kampagnedagen Kloge Hænder
Skolernes innovationsdag

Maj
Skovens dag
Hele verden i skole – aktionsdag
DM i skolehøvdingebold
Klimaugen
DM i skolefodbold

September
Smagens dag
Skolernes sundhedsuger
Naturvidenskabsfestival
Røde Kors-emneuge
Hygiejneugen
FIRST LEGO League
Sangens dag
Naturens dag
Alle børn cykler
Historiedysten
Den store mariehønejagt
Girls’ Day in Science

Oktober
DM i Fagene
GoCook Smagekassen
Nyhedsugen
Skolernes motionsdag
Bag for en sag
Arkitekturens dag
Verdenstimen
Ren uge
Brandforebyggelsesugen 




