
Skema for uge 12 

12 Mandag 16/3 Tirsdag 17 Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag 20 

 
 

 
Besked ud til eleverne  
 
 
 
Ansvarlig: 
Thomas 

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

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

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

Boundervisnings- 
opgave 
 
Opgave ud til eleverne 
på sms eller lydfil 
Ansvarlig: 
Christina 

      

Opgave- 
indhold: 

 
Eleverne får besked om 
planerne:  
 
Eleverne modtager 
dagligt en 
hjemmeopgave der så 
vidt muligt læner sig op 
af det vanlige ugeskema. 
 
 

 
1. Cirkeltræning hjemme 
i 20 min: 
Lav øvelserne i 1 min.  
hold 1 min’s pause 
mellem øvelserne 
Billede af øvelser sendes 
 
+ 
 
2. Hjemmeopgave: 
 
du skal lave 3 praktiske 
opgaver derhjemme:  
fx vaske op 
støvsuge  
vaske tøj  
rydde op 
 
tag et billede af hver 
aktivitet og send til 
afsenderen af sms 

 
1. Cirkeltræning hjemme 
i 20 min: 
Lav øvelserne i 1 min.  
hold 1 min’s pause mellem 
øvelserne 
Billede af øvelser sendes 
 
+ 
 
2. Gå- eller løbetur:  
Vigtigt at du går alene og 
at du ikke opsøger steder 
med mange mennesker.  
1. Tag varmt tøj og gode 

sko på 

2. Tag din mobil (måske 

med musik i ørene) med 

og evt. en snack og 

noget at drikke 

 
1. Cirkeltræning 
hjemme 
i 20 min: 
Lav øvelserne i 1 min.  
hold 1 min’s pause 
mellem øvelserne 
Billede af  øvelser 
sendes 
 
+ 
 
Kulturelt-tema. ? 

 
1. Cirkeltræning 
hjemme 
i 20 min: 
Lav øvelserne i 1 min.  
hold 1 min’s pause 
mellem øvelserne 
Billede af øvelser 
sendes 

 
+ 
 
Rengørings-tema, 
ligesom når vi er i 
skole.  
Borger i DK-tema? 



 
Fortæl om opgaverne til 
dine forældre, det ville 
være rart, hvis de gav en 
“modtaget besked” på 
ovenstående.   
 

3. Gå eller løb en tur på 5 

km. der hvor du bor 

4. Åbn din ‘sundheds-app’ 

5. Tag et skærmbillede af 

hvor langt du har gået  

6. Send billedet til 

afsenderen af sms 

 

 

 


