
Skema for uge 13 
13 Mandag 23/3 Tirsdag 24 Onsdag 25 Torsdag 26 Fredag 27 

 
 

Hjemmeopgave 
 
Opgave ud til eleverne 
på sms eller lydfil 
 
Ansvarlig: Christina 

Hjemmeopgave 
 
Opgave ud til eleverne 
på sms eller lydfil 
 
Ansvarlig: Christina 

Bevægelsesopgave 
 
Opgave ud til eleverne 
på sms eller lydfil 
 
Ansvarlig: Peter 

Kulturopgave 
 
Opgave ud til eleverne på 
sms eller lydfil 
 
Ansvarlig: Thomas 

Borger i Dk-opgave 
 
Opgave ud til eleverne 
på sms eller lydfil 
 
Ansvarlig: Thomas 

Opgave- 
indhold: 

 
1. Morgenaktivitet ude: 

se øvelsesark 

----------------- 
2. Hjemmeopgave: 
 
Bag pandekager 
(opskrift som tekst + 
billeder) 
 
Læg et billede af 
pandekagerne på FB 
eller send til Christina 
på sms på  inden kl. 16 

 
1. Morgenaktivitet ude: 

se øvelsesark 

----------------------- 
2. Hjemmeopgave: 
 
Kære elev.  
Vi har nu alle været 
hjemme i de sidste 12 
dage. I den tid har jeg 
oplevet mange nye ting 
og lavet mange nye 
aktiviteter med min 
familie. Jeg har også 
lavet nogle aktiviteter 
som jeg elskede at lave 
da jeg var yngre, men 
som jeg havde glemt. Jeg 
er bl.a. begyndt at løbe 
på rulleskøjter med 
Noah. (billede)  
Din opgave i dag går ud 
på at finde på en 
aktivitet, et projekt eller 

 
1. Morgenaktivitet ude: 

se øvelsesark 

--------------------- 
2. Hjemmeopgave: 
 
Find 2 learn.  
Der laves kort, så det 
passer til hvor de bor. 
Spørgsmål blandes.  
Løbet starter ved kirken i 
Herlev.  
Du skal have gennemført 
løbet senest kl. 16 og 
indsende svarene til 
Peter  

 
1. Morgenaktivitet ude: 

se øvelsesark 

-------------------- 
2. Hjemmeopgave 
 
Du skal tage billeder af 
din dag og sende til 
Thomas senest kl. 16. 

 
1. Morgenaktivitet ude: 

se øvelsesark 

----------------- 
2. Hjemmeopgave.  
Du skal spritte alle 
dørhåndtag af, samt alle 
overflader, som bruges 
jævnligt. Det være sig 
køkkenbord, overflader, 
håndtag på vandhanen. 
Toilettet skal også have 
en tur.  
Send en status til 
Thomas inde kl. 16 



andet du ikke har lavet i 
lang tid - eller noget som 
du bare gerne vil 
prøve….derhjemme eller 
udenfor. 
 
Læg et billede af 
aktiviteten på FB eller 
send til Christina på sms 
inden kl. 16 
 

Andet  
 
 
 
 
 

    

 


