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Hjemmearbejde 
 

HVAD SKAL DER SKE? 

Kære elever. 

Lockdownen har givet os en god mulighed til at arbejde selvstændigt med vores arbejdsportfolio. 

De af jer der er lidt bagud med afleveringerne, kan få dem færdiggjort, og ellers skal I arbejde 

videre i emnet ”Vand”. 

Jeg har uploadet de powerpoints vi har gennemgået på google drev. Linket er her: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Nma5pfKztdqJfIV7c16q0-WNrnAGVv49?usp=sharing 

 

HVAD SKAL JEG GØRE? 

Du skal følge skemaet nederst i dokumentet, og lægge alle afleveringer ind på drevet som der er 

linket til i forrige afsnit. Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i skemaet, så følg 

med på SMS og hjemmesiden. 

 

 

INDIVIDUEL OPGAVE 

Du skal arbejde med opgaverne alene. 

 

BESVARELSE 

Din besvarelse behøver ikke udelukkende være tekst. Du kan besvare med en 
film, planche, billeder, modeller eller andet du synes er relevant for opgaven. 

 

AFLEVERING 

Du skal lave en mappe på google drev i den mappe jeg har linket til tidligere. I 
mappen ”Afleveringer” opretter du en ny mappe som du omdøber til dit navn. 
Det er i denne mappe du skal uploade dit arbejde for denne uge, 
Husk også at gemme dit arbejde i din arbejdsportfolio, som du skal dele med 
fgunjannik@gmail.com. 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Nma5pfKztdqJfIV7c16q0-WNrnAGVv49?usp=sharing
mailto:fgunjannik@gmail.com
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Tekster og platforme  
 
I Google drevet har jeg uploadet de powerpoints vi har gennemgået til at hjælpe med jeres 

opgaver, hvor der også ligger eksempler på opgaver. 

I mappen ”Tekster” ligger der lidt faglig læsning som kunne være relevant for jeres portfolio 

opgaver. 

I foløbet med vand kan I gå ind på hjemmesiden: Vandetsvej.dk. Der ligger de film vi har set og der 

er alle de emner vi har gennemgået forklaret. I kan også finde modeller og billeder herinde. 

Jeg vil løbende opdatere drevet med mere information.  
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Skema for perioden: Uge 12+13 
 

Vær opmærksom på at skemaet kan ændres. Jeg vil i den forbindelse sende en SMS ud til jer, så I 

kan holde jer opdateret. 

 

Resume af Krop og 

sundhed 

Arbejde med 

portfolio 

Resume af Vand Arbejde med 

portfolio 

Se slides: Lektion 1, 2 og 

3, og løs ”Opgaver om 

Sundhed og fysisk 

aktivitet” (ligger som 

dokument på drevet) 

 

Se slides: Krop og 

sundhed Lektion 5. 

Læs Powerpoint: 

PortfolioFGU 

Kostplan. 

Arbejd med din egen 

plan 

Gå ind på 

vandetsvej.dk 

og løs opgaverne i 

dokumentet 

”Opgaver vand” 

Se slides: Vand FGU 

Opsamling 

Arbejd med din egen 

opgave 

 

Afleveres på drevet 

under afleveringer 

Senest fredag d. 20/3 

Afleveres på drevet 

under afleveringer 

Senest onsdag 25/3 

Afleveres på drevet 

under afleveringer 

Senest fredag 27/3 

Afleveres på drevet 

under afleveringer 

 

God fornøjelse og hold jer indendørs! 

I kan fange mig på mail eller telefon under hele perioden. Min kontaktinformation kan ses i 

sidehovedet øverst i dokumentet. 

 

Jannik 


