
Oversigt over undervisningsmateriale og samarbejdspartnere – Den Røde Tråd fra 0. til 6. kl. 

Indskolingen 0 til 3 kl. 

Kl. Efterårsemne Henvisninger fra 
Den Røde Tråd af 
Undervisnings-
materiale og 
samarbejdspartner
e 

Forårsemne Henvisninger fra 
Den Røde Tråd af 
Undervisnings- 
materiale og 
samarbejdspartner
e 

Samarbejdspartn
ernes materialer, 
links mm. 

0.  Introforløb - Sund og 
glad 

- Sex&Samfund 
-ugesex.dk 
 
Kræftens bek. 
legpaastregen.dk 
 
DCUM 
Dcum.dk > 
undervisnings-
miljø > metoder 
>social trivsel, 
”Få en snak om 
undervisnings-
miljø 
 

1.  Min Familie - En sund 
krop 

FVST. 
-aktomkost.dk 
-madklassen.dk 
 
Sundhedsstyrelsen 
-Getmoving.dk 
 
Netdokter.dk > 
børns søvn 
 
Lokale 4H klubber 
-4h.dk 
 

Sex&Samfund 
-ugesex.dk 
 
Kræftens bek. 
legpaastregen.dk 
 
DCUM 
Dcum.dk > 
undervisnings-
miljø > metoder 
>social trivsel, 
”Få en snak om 
undervisnings-
miljø 

2.  Venskab DCUM 
dcum.dk >brug 
konflikten 
dcum.dk > 
termometeret 
dcum.dk 
>Sammenmod-

Min Krop UCSYD 
-aktivrundti.dk 

Sex&Samfund 
-ugesex.dk 
-kroppelop.dk 
 
Kræftens bek. 
legpaastregen.dk 
 



mobning.dk 
 
Red Barnet 
Redbarnet.dk > 
drop mobning nu 
 
Emu.dk 
Søg ”Den man 
rører – mobber 
man ikke” 

DCUM 
Dcum.dk > 
undervisnings-
miljø > metoder 
>social trivsel, 
”Få en snak om 
undervisnings-
miljø 
 

3.  Hvad gør os 
glade 

 
 

Krop og 
Mad 

UCSYD 
-aktivrundti.dk 
 
FVST 
-altomkost.dk 
-madklassen.dk 
 

Sex & Samfund 
-ugesex.dk 
-kroppelop.dk 
 
Kræftens bek. 
legpaastregen.dk 
 
DCUM 
Dcum.dk > 
undervisnings-
miljø > metoder 
>social trivsel, 
”Få en snak om 
undervisnings-
miljø 
-dcum.dk > 
sammenmodmob
ning > om 
portalen > 
aktiviteter > 
dilemmaspil 

 

Mellemtrinnet 4 til 6 kl. 

Kl. Efterårsemne Henvisninger fra 
Den Røde Tråd af 
Undervisnings- 
materiale og 
samarbejdspartner
e 

Forårsemne Henvisninger fra 
Den Røde Tråd af 
Undervisnings- 
materiale og 
samarbejdspartner
e 

Samarbejdspartn
ernes materialer, 
links mm. 

4.  Mig og min 
skole 

Emu.dk 
Søg ”taktil 
rygmassage” 
 

Hjemme 
hos mig 

FVST. 
-altomkost.dk > 
materialer og 
undervisning > 

Sex&Samfund 
-ugesex.dk 
 
migogminkrop.dk 



DCUM 
dcum.dk>sammen-
modmobning, søg 
”metode 21, taktil 
rygmassage” 
-metodehånd-
bogen, mobning 
dcum.dk>termo-
meteret 
 

download til tryk 
 
Børneinfo.dk 
Søg ”piger 
opdrages til gratis 
arbejde 
 
DCF 
-ABC kampagne, 
abc-abc.dk 
 
UCSYD 
-aktivrundtidk > 
sundhedsugerne > 
inspiration >sund 
kost 

- ”At være sig 
selv”, bog 
 
DCUM 
dcum.dk > 
sammenmodmob
-ning > om 
portalen > 
aktiviteter > 
dilemmaspil 

5.  Fællesskab 
med plads i 

DCUM 
dcum.dk>termo-
meteret 
-metodehånd-
bogen, mobning 
 

Pubertet – 
fra tweens 
til teens 

Sex og Samfund 
-bedreseksual-
undervisning.dk 
 
DFI 
Søg >sandhed eller 
konsekvens 
 
Rigshospitalet.dk 
Søg >pubertet, 
vælg link 
”pubertet” 

Sex&Samfund 
-ugesex.dk 
 
migogminkrop.dk 
-”At være sig 
selv”, bog 
 
DCUM 
dcum.dk > 
sammenmodmob
-ning > om 
portalen > 
aktiviteter > 
dilemmaspil 
 
FVST. 
-altomkost.dk > 
digogde8kostråd 

6.  Røg og tobak Kræftens Bek. 
-liv.dk 
-op-i-roeg.dk 
-sundskole.nu 
 
DKR 
-dkr.dk, søg > alle 
andre gør det 

Hvis min 
krop var en 
sej bugatti 

FVST. 
-altomkost.dk > 
sund skolemad 
-maksenhalv-
liter.dk 
-madklassen > test 
dig selv > mål 
maden 
 
DCF 
-ABC kampagne, 

Sex&Samfund 
-ugesex.dk 
 
migogminkrop.dk 
 
DCUM 
dcum.dk > 
sammenmodmob
-ning > om 
portalen > 
aktiviteter > 



abc-abc.dk 
 
UCSYD 
-aktivrundtidk > 
sundhedsugerne > 
inspiration >sund 
kost 
 
Sundhedsstyrelsen 
-getmoving.dk 

dilemmaspil 

 


