
Kære alle sammen 

Vi startede på vores næste projekt i mandags men for lige at genopfriske: 

Vi startede op på vores ”Projekt rejsefeber”. 

Formål: 

• I skal sætte jer ind i de forhold, som har betydning, når I skal på en rejse. 

• I skal tage stilling til og ansvar for de beslutninger en rejse kræver. 

• I skal få overblik over de hjælpemidler, der findes til planlægning af en rejse. 

• I skal have kendskab til regler, som har betydning for jeres planlægning. 

• Hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge/praksisser  

• Sproglige valg er bestemt af situation og hensigt, og at der derfor er forskel på tale-, hybrid og 

skriftsprog 

• Hvordan man præsenterer resultatet af et fagligt arbejde 

 

Del 1: 

At svare på diverse opgaver i projektet. 

Dette gøres sammen med din makker som du arbejdede med sidst. I kan arbejde online i docs og dele med 

hinanden eller via Zoom eller Teams. Det er vigtigt at I opretholder kontakten til hinanden. I skal lave et fælles 

projekt og skal begge være ind over. I skal lave hver jeres portfolio men et fælles projekt.   

Hvis I arbejde alene, så fortsætter I med det. 

Del 2: 

Lav en Prezi præsentation. 

Prezi finder I online og som hjælp er her et link til en ”Sådan laver du en Prezi præsentation”: 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ3lP9MuQE8  

Jeres præsentation skal indeholde noget musik og noget video. Hvis I arbejder som et par, så skal I begge sige 

noget i jeres præsentation for klassen. 

 

VIGTIGT: 

I skal hver dag sende en opdatering til mig hvor I skriver navn(e), hvad I har lavet og hvad I påtænker at lave 

i morgen. Hvis denne opdatering ikke kommer, vil det blive betragtet som fravær. HUSK VENNER, dette er 

ikke en ferie, det er en ekstra ordinær situation, I går stadig i skole, det foregår bare online. 

Jeg vil løbende opdatere jer omkring situationen via SMS.  

Jeg håber vi ses snart. 

Kh 

Bianca 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ3lP9MuQE8

