
SoMe hjemmeopgave 

Håber i har det godt og at i passer godt på jer selv og hinanden. Vi er klar med nødhjælp til jeres 
kedsomhed. For godt nok er i ikke fysisk i skole, men i skal stadig have undervisning og opgaver. 
Derfor har vi lavet en opgave til jer - den kommer som selvstændig tekst herunder. 

Meningen er, at i skal lave noget på opgaven hver dag. I skal lægge jeres opgave på Google drevet så vi 
kan se, hvor langt i er kommet – og meget gerne på SoMe Facebook siden, så vi på dén måde kan følge 
med i hinandens liv, give hinanden gode råd og tips eller ros og andet godt. 
(Instruktionsfiler ligger på vores SoMe Facebook side).  

Hvis i har svært ved det og har spørgsmål skal i ringe til os - det er det vi er her for! 
Disse var ordene - indtil videre. Lad os "mødes" på SoMe –facebook siden det næste stykke tid... 

SoMe hjemmeopgave under Corona – skjulet 

Vi oplever i disse dage en helt usædvanlig situation. Vi er i epicentrum af historieskrivningen! 
Hvad er mere naturligt end, at hjemmeopgaven bliver en form for ”dagbog” som beskriver denne nye 
virkelighed. 

Hjælpespørgsmål til at komme i gang på: 

· Hvordan du oplever din hverdag i en forandret verden. 
· Hvordan ser den ud? 
· Hvordan lyder den? 
· Hvordan lugter den? 
· Hvordan smager den? 

( Ja det var spørgsmål til alle dine sanser – det er godt at beskrive sine sanseindtryk når man vil 
fortælle en historie på en levende måde!) 

· Hvad drømmer du om? 
· Hvad frygter du mest? 
· Hvad gør du for at passe på dig og dine venner? 
· Hvad tænker du om nuet? 
· Hvad tænker du om fremtiden? 
· Hvad får du tiden til at gå med? Osv. osv. 

Dagbogen kan I lave på dén måde, der passer jer bedst: 
· Som en foto-dagbog med forklarende billedtekster. Fotodagbogen skal have mindst 5 fotos pr. Dag. + 
½ sides maskinskrevet tekst pr. Dag 
· Som en Videodagbog. Videodagbogen skal vare mindst 1 min. Pr. dag 
· Som ren tekst-dagbog. Tekstdagbogen skal være på mindst 1 sides maskinskrevet tekst pr. Dag. 

DETTE VAR MINIMUSKRAV - I MÅ GERNE LAVE MERE 
Har du brug for hjælp - så ringer du til din lærer. Vi er på arbejde og er klar til at hjælpe dig og vi vil 
MEGET gerne snakke. 
 
De bedste hilsner Benedikte, Nina og Helle 


