
           

                    
 

            
 

            
 
                          Foto: Tina Enghoff fra udstillingen ”Eventuelle pårørende” Nikolaj Udstillingsbygning ’03  
                          og Daniella Rossell fra udstillingen ”Rige og berømte” Nikolaj Udstillingsbygning ’04 

 
 
 
Aflevering 
 
Dine fotos skal medbringes eller være tilgængelige online når du møder på skolen den 4.8., hvor din lærer 
fortæller dig hvordan dine fotos skal afleveres. 
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E N    F O T O O P G A V E 
 
I forbindelse med at du starter på FGU NORD, vil vi gerne 
bede dig om at løse denne opgave. 
 
Når vi starter op, synes vi det er rart, at alle hurtigt lærer 
hinanden at kende, og vores erfaring er, at denne øvelse 
hjælper os godt i gang – vi som undervisere løser også 
opgaven. 
 
For at løse opgaven kræver det, at du har en smartphone 
der kan tage billeder eller kan låne et digitalkamera, her på 
skolen, af familie eller hos venner. 
  
Du skal tage i alt 12 billeder hjemme – hvert billede ud fra et 
forudbestemt tema. 
Du kan vælge en rå, ærlig stil, hvor du ikke arrangerer, 
rydder op osv. eller en mere arrangeret stil, hvor du opstiller 
og tilrettelægger – det er helt op til dig. 
 
Det er vigtigt at du ikke lader dig skræmme af opgaven … 
husk at det kun er for at vi kan lære hinanden at kende. 
 
Billederne skal afleveres digitalt og ubehandlede (dvs. at du 
ikke skal manipulere billedet). 
 
Alle billeder skal være i lavformat!! 
 
TEMAERNE ER FØLGENDE: 
 
01. Selvportræt (en selfie).  
02. Min seng. 
03. Noget jeg godt kan lide (må ikke være spiseligt). 
04. Noget jeg hader (må ikke være spiseligt). 
05. Mit rod. 
06. Et møbel jeg holder af. 
07. Mad. 
08. Fritidsbeskæftigelse. 
09. Glæde. 
10. Vrede. 
11. Huset som jeg bor i. 
 
12. På vej til FGU NORD 
     (dette billede kan/skal du tage onsdag den 4. 8. når du 
  er på vej i skole). 
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