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Glimt af hvad vi har  
nået indtil nu? 



LEGO-Storystarter 
 

Hashøjskolen 0.-3. klasse  
6. lektioners forløb 



Eventyr i LEGO Storystarter 
Flakkebjerg Skole 0.-3. klasse  

6. lektioners forløb 

Kompetencemål og videns- og 

færdighedsmål fra FFM 
  

Opstil læringsmålene og 

kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. osv. 

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

  

Fremstilling  

Eleven kan udarbejde enkle tekster med 
titel, start, midte og slutning 

  

Eleven har kendskab til handlingsbroen og få 

genretræk fra eventyret 

Eleven kan med støtte anvende 

handlingsbroen og flere genretræk fra 

eventyret 

Eleven kan anvende handlingsbroen og 

mange genretræk fra eventyret samt 

påpege intertekstualitet. 

Fremstilling 
Eleven kan udarbejde enkle tekster med 
billeder og skrift 

  

Eleven har kendskab til brugen af talebobler med 

lydord 

Eleven kan med støtte skrive enkle tekster til 

gruppens billeder 

Eleven kan skrive enkle tekster med 

genretræk fra eventyret 

Kommunikation 
Eleven kan bruge talesprog i samtale og 
samarbejde 
  

Eleven har kendskab til turtagning Eleven kan både lytte og ytre sig Eleven kan lytte, ytre sig og drage 

konklusioner i samtalen. 



More2Math og WriteReader 
Hvilebjergskolen 0.-1. klasse  

10. lektioners forløb 



BeeBot 
Hvilebjergskolen 0.-1. klasse  

8. lektioners forløb 



Algoritmer med BeeBot 
Flakkebjerg Skole 1. klasse  

10. lektioners forløb 
Teknologiforløb med Bee-Bot for 1. klasse 

  

Undervisningsmål:   

 Jeg ved, hvad teknologi er 

 Jeg ved, hvad en algoritme er 

 Jeg kan programmere en Bee-Bot ud fra en simpel algoritme 

Kendetegn på målopnåelse 

Kriterier I II III 

1. Jeg ved, hvad 

teknologi er. 

  

Jeg kender til 

forskellige teknologier. 

Jeg ved, hvad man 

bruger forskellige 

teknologier til og 

hvordan. 

Jeg ved, hvad en Bee-Bot er og hvad man 

kan bruge den til. 

2. Jeg ved, hvad en 

algoritme er. 

  

Jeg kan følge et kort 

bevægelsesmønster 

med sekvenskort. 

Jeg kan fysisk lave et 

kort 

bevægelsesmønster 

med sekvenskort. 

Jeg kan lave et længere 

bevægelsesmønster med sekvenskort til 

andre. 

3. Jeg kan 

programmere en Bee-

Bot ud fra en simpel 

algoritme. 

Jeg kan programmere 

et kort 

sekvensmønster til 

Bee-Bot. 

Jeg kan 

programmere/forklare 

et sekvensmønster til 

Bee-Bot. 

Jeg kan bruge mine erfaringer til at lave 

sekvenskortforløb til Bee-Bot til andre. 

Mit mål Dette udfyldes af eleven selv. 

Sådan vil jeg nå mit mål Dette udfyldes af eleven selv. 



BeeBot 
Antvorskov skole 0. årgang  

20. lektioners forløb 
Niveau 1 
Alle… 

Niveau 2 
Nogle… 

Niveau 3 
Få… 

  
 Jeg ved, hvad en instruktion 

er… 
 Jeg ved, hvad en Bee-Bot er… 
 Jeg kan få Bee-Bot til at 

bevæge sig… 
 Jeg kan gennemføre level 1-2 

på Bee-Bot i-Pad…   
  

  

  
 Jeg kan forklare min lærer, 

hvordan Bee-Bot fungerer… 
 Jeg kan få Bee-Bot til at bevæge 

sig på en bane med få eller 
nogle fejl… 

 Jeg kan bevæge Bee-Bot på en 
bane med bogstaver, farver, tal, 
mønstre…  

 Jeg kan gennemføre level 3-12 
på Bee-Bot i-Pad… 

  

  
 Nu kan jeg hjælpe andre… 
 Nu kan jeg selv få øje på mine 

fejl… 
 Nu kan jeg selv rette mine fejl… 
 Nu kan jeg få Bee-Bot til at 

bevæge sig på en bane uden 
fejl… 

 Jeg kan selv fremstille en Bee-
Bot- bane… 

 Jeg kan selv skrive en 
instruktion på en 
”hjemmelavet” BB-bane… 

 Jeg kan gennemføre over 12 
baner på Bee-Bot i-Pad… 

  
  



LEGO WeDo 
Hvilebjerg Skole 2. og 3. klasse  

10. lektioners forløb 



Junior FLL om Affald 
Antvorskov Skole 1. og 2. årgang  

Hele ugens lektioner 

http://40.media.tumblr.com/2dfa9fb09c3445f4cbee033ed69bbfc8/tumblr_nv6s0doE8b1uc5yf1o3_1280.jpg
http://learningtechlab.tumblr.com/


Minecraft og robinsonade 
Antvorskov Skole 3. årgang  

Hele ugens lektioner 



Filmproduktion - reklamefilm 
Antvorskov Skole 4. årgang  

3 dage 

https://www.youtube.com/watch?v=04NgWULnbOg
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


Filmprojekt fortrykt manus 
Antvorskov Skole 5. årgang  

3 dage 

https://www.youtube.com/watch?v=3h6M3quI6Ko


Film 
Hashøjskolen 4., 5. og 6. klasse  

3 dage ca. 17 lektioner 



Film i engelsk 

Navn:     Gruppemedlemmer:  

Fag: Filmproduktion i engelsk 

Undervisningsmål:  At kunne producere en lille engelsk film a la professionelle 

Kendetegn på målopnåelse 

Kriterier Lav Middel Høj 

1 Forproduktion: 

Arrangementsprøver og 

Story-scriptrapport 

  

Jeg kender til hvordan man laver 

en storyscriptrapport og kan 

gengive hovedtræk ved disse 

Jeg kan forklare hvordan man 

laver en storyscriptrapport og 

med egne ord fortælle om 

forskellige indstillinger 

Jeg kan forklare hvorfor man udfylder 

en storyscriptrapport og hvorfor man 

anvender forskellige indstillinger til 

den samme scene 

2 Optagelser 

  

  

Jeg har fået egne erfaringer med 

optagelser til en film 

Jeg kan ud fra egne erfaringer 

fortælle hvordan man laver 

optagelserne 

Jeg har fået viden og erfaringer til selv 

at kunne planlægge en optagelse  

3 Filmklipning 

  

Jeg har fået kendskab til at en 

film/scene er sat sammen af 

mange klip og kender nu et 

filmklippeprogram 

Jeg kan sætte forskellige klip 

sammen til en scene vha. et 

filmklippeprogram  

Jeg kan udvælge og begrunde mine 

valg af klip 

4 Samarbejde Jeg har fået kendskab til at der 

er meget samarbejde imellem 

faggrupper på en filmproduktion  

Jeg kan ud fra mit filmfaglige 

ansvarsområde fortælle om 

samarbejdet på en 

filmproduktion  

Jeg kan ud fra egne erfaringer forklare 

om vigtigheden i et godt samarbejde 

mellem forskellige fagfolk på en 

filmproduktion 

5 Udtale & Forståelse 

  

Jeg kan læse manus op med 

hjælp fra andre 

Jeg kan, vha. replikkerne, 

orientere mig hvor vi er nået til i 

manus 

Jeg kan læse manus op med 

sammenhængende og 

forståelig udtale 

Jeg kan følge med i manus af 

optagelserne undervejs 

Jeg kan læse manus op og sige 

replikkerne med korrekt engelsk 

intonation 

Jeg kan forklare hvor i manus vi er 

under optagelserne og klipningen 

  

Mit mål til næste gang   

Sådan vil jeg nå mit mål   

Hvilebjergskolen 6. årgang - 12 lektioner 

http://www.skoletube.dk/video/1392478/3ab1c82c26688a7acbbe
http://www.skoletube.dk/video/1380162/802a0e51287e1cf67560


Film 
Flakkebjerg Skole  

3 dage ca. 17 lektioner 



SmåP 
Hvilebjergskolen 4. klasse 

2 dage af 6 lektioner 

Produktkvalitet 

  

  

Elevernes produkter var generelt sjove og skægge, og mange fik udforsket mediets muligheder og leget med det. 

Kvaliteten af animaboardet spændte fra meget enkle forløb med tændstikmænd til sirlige tegninger og forklaringer. Se 

bilag 1. 

Arbejdsform 

  

  

Eleverne var alle som en meget optaget af processen og meget produktive. De arbejdede med få undtagelser i to-

mandsgrupper, hvilket fungerede godt. Mange elever arbejdede videre hjemme på egen hånd. 

Succeskriterier At alle elever blev fortolige med programmet GoAnimate. 

At eleverne lærte at planlægge deres historie med anima-boardet. 

Læringsmål 

  

  

1. Alle elever bliver fortrolige med at bruge tekst-til-tale i et enkelt video-forløb. 

  

1.  Alle elever prøver kræfter med at skabe deres egen enkle tegnefilm med lyd og billede. 

  

Teknologier 

  

  

Teknologien Make a short video var vældig brugbar i forbindelse med de korte børnerim af Halfdan Rasmussen. Den ville 

også kunne bruges til tabeller. Teknologien Make a movie gav mulighed for selvstændig historiefortælling, hvilket mange 

satte stor pris på. Det skal dog nævnes, at en del gerne ville have sprunget planlægningsfasen over, hvilket de naturligvis 

ikke fik lov til. 

Nye praksisser Hvilke nye meningsgivende praksisser udvikles der? (Fx: Hvilke nye læringsrum og lærer- og elevroller udvikles?) 

  

Det ville jeg gøre anderledes 

  

Hvad ville du gøre anderledes næste gang?  

http://www.skoletube.dk/video/1378349/d69c6d9029f34c8928b7


 
Computerspil i Scratch 

 Antvorskov Skole 4. og 5. årgang  
14 lektioner 

Eksempel på spil:  
https://scratch.mit.edu/projects/78433696/ 
https://scratch.mit.edu/projects/73958016/ 
  

https://scratch.mit.edu/projects/78433696/
https://scratch.mit.edu/projects/78433696/
https://scratch.mit.edu/projects/73958016/
https://scratch.mit.edu/projects/73958016/
https://scratch.mit.edu/projects/73958016/


Scratch i musik 
Hvilebjergskolen 4. klasse  

10 lektioner 

Kompetencemål og videns- og færdighedsmål fra FFM Musikalsk skaben:  

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter 

Lydformning: 

Færdighedsmål: Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning 

Vidensmål: Eleven har viden om analoge og digitale udtryksformer 

Komposition: 

Færdighedsmål: Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug 

(Vidensmål: Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog) 

Opstil læringsmålene og kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, undersøg,....osv 

  

I programmet Scratch kan eleverne i makkerpar efter 

udførlig anvisning lave en lydillustration om et 

instrument fra musik-lokalet. 

  

De kan forklare nogle af blokkenes funktion i 

lydillustrationen 

 De kan selv udbygge lydillustrationen med 

nye funktioner. 

http://www.skoletube.dk/video/1464648/1241545236
http://www.skoletube.dk/video/1464707/1085515525


Scratch i matematik 
 Hvilebjergskolen 4. klasse  

10 lektioner 
Lærte jeg :  
• At programmere en 

animation 
• At programmere et 

ping-pong spil 
• At designe og 

programmere mit eget 
spil. 

  
 

Navn:    

 Dato:  

Fag:  A. P. Møller projekt : Teknologi 

Undervisningsmål: At programmere : En animation af eget navn, et ping-ping-spil og eget spil. 

Vurdering       
  

Kriterier Selv-

vurderi

ng 

Kammerat-

vurdering 

Beviser og forslag  

til forbedring 

1. Jeg kan programmere mit navn med 

forskellige farver.     
  

2. Jeg kan programmere mit navn med 

forskellige farver og bevægelse 
    

  

3. Jeg kan programmere mit navn med 

forskellige farver, bevægelse og lyd 
    

  

4. Jeg kan få bolden til at bevæge sig. 
    

  

5. Jeg kan få bolden til at bevæge sig, når 

noget rammer bolden     

  

6. Jeg kan få bolden til at bevæge sig, 
når noget rammer bolden og sætte 
hastighed og point på. 

    

  

7. Jeg kan skabe et spil med en 

handling og kulisse.     

  

8. Jeg kan skabe et spil med en 

handling og kulisse. Jeg kan skabe et 

spil med bevægelse. 
    

  

9. Jeg kan skabe et spil med en 

handling og kulisse. Jeg kan skabe et 

spil med bevægelse. Jeg kan tilføje et 

konkurrence-element. 

    

  

  Vurderet af : 
  
  
  



Hummingbird på mellemtrinnet 

Kompetencemål 

og videns- og 

færdighedsmål 

fra FFM 

  

Opstil 

læringsmålene og 

kriterier for 

målopfyldelse 

taksonomisk  
  

Niveau 1  

 

Eleverne har viden om, hvad algoritmer er; hvordan de 

gennemføres som programmer på digitale enheder.  

Eleverne har viden om at programmer udføres ved at 

følge præcise og entydige instruktioner. 

Eleverne kan bruge logisk ræsonnement til at forudsige 

adfærden af simple programmer. 

Eleverne kan oprette og de-bugge (tjekke for fejl) simple 

programmer. 

Niveau 2 

 

Eleverne kan designe, skrive og debugge 

programmer, udføre bestemte mål.  

Eleverne kan løse problemer ved at nedbryde 

dem i mindre dele. 

Eleverne kan bruge sekvens, udvælgelse og 

gentagelse i programmer;  

Eleverne kan arbejde med variabler og 

forskellige former for input og output. 

Eleverne kan bruge logisk ræsonnement til at  

forklare, hvordan nogle enkle algoritmer 

arbejder og til at opdage og korrigere fejl i 

algoritmer og programmer. 

  

Niveau 3 

 

Eleverne kan designe og udvikle 

modulopbyggede programmer, som bruger 

procedurer og funktioner. 

Eleverne kan anvende logisk tænkning til at 

sammenligne anvendeligheden af alternative 

algoritmer til at løse det samme problem  

Eleverne har viden om simpel Boolean logik, 

og deres anvendelse. 

Eleverne kan udføre kreative projekter, som 

involverer udvælgelse og anvender og 

kombinerer forskellige applikationer, helst på 

en række forskellige enheder, for at løse 

udfordrende opgaver, herunder indsamling og 

analyse af data i forhold til kendte brugeres 

behov  

Flakkebjerg Skole 4.-6. klasse  
10 lektioner 



LEGO FLL 

Læringsmål Tegn niveau 1 Tegn niveau 2 Tegn niveau 3 
1: Jeg kan skrive en 
naturfaglig rapport. 

Jeg ved hvad en naturfaglig 
rapport er. 

Jeg kan skrive dele af en 
naturfaglig rapport. 

Jeg kan skrive en naturfaglig 
rapport 

2: Jeg kan lave en robot der 
fungerer. 

Jeg kan samle robotten ud 
fra vejledningen. 

Jeg kan montere sensorer og 
ekstra motorer på robotten 

Jeg kan samle robotten så 
den kan løse opgaver, der 
kræver brug af sensorer, 
ekstra motorer eller andre 
mekaniske funktioner. 

3: Jeg kan programmere en 
LEGO robot. 

Jeg kan få robotten til at 
køre forlæns, baglæns og 
dreje rundt. 

Jeg kan programmere 
robottens sensorer så de 
virker. 

Jeg kan programmere 
robotten så den kan løse 
opgaver, der kræver brug af 
sensorer, ekstra motorer 
eller andre mekaniske 
funktioner. 

4: Jeg ved hvordan man kan 
reklamere for et produkt. 

Jeg kender til forskellige 
former for reklame (film, 
annonce, plakat eller andet) 

Jeg har selv lavet reklame 
for at produkt. 

Jeg har lavet flere forskellige 
former for reklame for et 
produkt. 

5: Jeg kan samarbejde med 
mit hold. 

Jeg kan fordele opgaver og 
deltage. 

Jeg kan indgå i forskellige 
roller og opgaver. 

Jeg kan indgå i alle roller og 
deltager aktivt. 

6: Kan give feedback. Jeg kan lytte aktivt. Jeg kan tænke over fordele 
og ulemper ved andres 
ideer. 

Jeg kan fortælle mine tanker 
om deres ide på en ordentlig 
måde. 

Antvorskov Skole 6. årgang  
Hele ugen (og mere til ) 

https://prezi.com/ugbvvjxly6ef/fll-projekt-med-6-argang/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


LEGO Mindstorm 
Hvilebjergskolen 5. A 

2 x 5 timer  Fabriksmiljø i uge 41                  5.a 

Fokusmål 1 

Alle skal 

2 

De fleste skal 

3 

Enkelte skal 

Jeg kan 

anvende 

hjælpemidler 

med faglig 

præcision 

Jeg kan ved 

instruktion 

anvende 

hjælpemidler 

som lineal og 

isometrisk papir 

Jeg kan 

genkende og 

tegne 

geometriske 

former i både 

2D- og 3D- 

format 

  

Jeg kan 

omsætte 2D til 

3D samt at 

veksle mellem 

flad og rumlig 

tænkning og 

tegning på fx 

Geogebra 

Jeg kan tegne 

rumlige figurer 

med forskellige 

metoder 

Samme som 

ovenfor 

Samme som 

ovenfor 

Samme som 

ovenfor 

Jeg kan med enkle 

modeller beskrive 

en fabriks 

funktion (input og 

output) 

Jeg kan anvende 

enkle modeller 

til at beskrive en 

produktion 

Jeg kan  bygge 

en model efter 

modeltegning til 

brug i en 

produktion 

Jeg kan anvende 

min rummelige 

model til at 

fremvise et 

produkstions-

forløb for andre 

  Jeg kan 

program-

mere en NXT 

til kørsel på 

en bane 

  

Jeg kan tilføje 

en ”arm” til 

NXT´en og 

begrunde mit 

valg 

Jeg kan 
programmere 
NXT ´en til at 
gribe og løfte. 

  

  

Fag: Tværfagligt; Matematik, naturteknologi, dansk og billedkunst 

Mål: Jeg kan 

o Jeg kan beskrive en fabrik(input og output) 

  

o Jeg kan tegne en model af en fabrik 

  

o Jeg kan programmere NXT til kørsel i et fabriksmiljø 

  

Jeg kan tilføje en arm som kan” løfte” eller ”gribe”  

  

o Jeg kan programmere NXT til transport af en råvare eller et produkt 

  

o Jeg kan præsentere min fabrik for andre 

  

  

  

Underskrevet af: Dato: 

  

  



LEGO FLL 
Flakkebjerg Skole 6. klasse 



Blok 3 og KlimaZirkus 
 

Antvorskov skole 7. årgang 
Uge 39 incl. 11.sept., 28.sept og 3. okt.  

http://learningtechlab1.wix.com/klimazirkus#!anvortskovskolen/csac
http://learningtechlab.tumblr.com/


 Robotter i samfundet (VEX) 
Antvorskov skole 8. A og B 

Uge 39 

Kompetencemål og videns- og 

færdighedsmål fra FFM (efter 9. klasse) 

ROBOTTER I SAMFUNDET 

Opstil læringsmålene og kriterier for målopfyldelse 

taksonomisk  

  

Niveau 1  

Kender til, gengive, gentage….. osv.  

Niveau 2 

Forklare, fortælle med egne ord….osv. 

Niveau 3 

Analysere, vælge ud, undersøg,....osv 

  

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til 

genre og situation (DANSK) 

Jeg kender til og er tilføjet logbogen. 

  

Et personligt mål kunne være at skrive i logbogen hver dag. 

Jeg kan med ord og billeder forklare en arbejdsproces 

  

Et personligt mål kunne være at blive i stand til at sætte 

billeder ind i logbogen 

Jeg kan bruge både skrift, billede og video til at 

beskrive en arbejdsproces.  

Jeg kan redegøre for egen indsats. 

  

Et personligt mål kunne være at beskrive egen indsats 

dagligt og evaluere i forhold til kompetencemålet. 

Handlingsdimensionen: Eleverne kan lede 

gruppearbejder og aktiviteter og håndtere åbne 

opgaver hensigtsmæssigt. (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg kan løse en stillet opgave i gruppen 

  

Et personligt mål kunne være at komme med et forslag til en 

aktivitet 

Jeg kan i samarbejde med min gruppe løse en stillet opgave. 

  

Et personligt mål kunne være at blive bedre til at spørge/sige 

noget 

Jeg kan samarbejde med andre om at løse en opgave. 

Jeg kan lede og deltage i projektarbejde. 

  

Et personligt mål kunne være at blive bedre til at 

inddrage andre 

Kreativitetsdimensionen: 

Eleverne kan eksperimentere med opgaver og 

udfordringer, arbejde vedholdende og improvisere 

med brug af forhåndenværende ressourcer 

(Innovation og entreprenørskab) 

Jeg ved, hvad en sensor og en encoder er 

  

  

Et personligt mål kunne være at lære at tilslutte dem 

Jeg kan bruge en sensor og tilslutte en encoder og forklare, 

hvad jeg gør. 

  

  

Et personligt mål kunne være at prøve at blive bedre til at 

være vedholdende og blive ved indtil det lykkedes 

Jeg kan bruge en sensor og tilslutte en encoder. Jeg 

kan eksperimentere med brugen af de to. 

  

Et personligt mål kunne være at overveje nye 

brugsmuligheder. 

Omverdensforståelsesdimensionen: Eleverne kan 

anvende skolens fag til at analysere en kontekst for 

problemstillinger og muligheder (Innovation og 

entreprenørskab) 

Jeg kan nævne et anvendelsesområde for robotter i dag. 

  

Et personligt mål kunne være at finde én person som kunne 

fortælle noget om robotter. 

Jeg kan i hovedtræk beskrive robottens udvikling frem til i dag 

  

Et personligt mål kunne være at blive bedre til at søge 

informationer og sortere i informationer. 

Jeg kan bruge min viden om robottens udvikling frem 

til i dag til at overveje fremtidige udviklingsmuligheder. 

  

Et personligt mål kunne være at blive bedre til at 

argumentere ved hjælp af viden 

Personlig indstilling: Eleverne kan forstå og 

acceptere usikkerhed og risiko i forbindelse med 

løsning af opgaver og udfordringer og kan 

overkomme modstand i den forbindelse (Innovation 

og entreprenørskab) 

Jeg siger til, når jeg har brug for hjælp. 

  

Et personligt mål kunne være at blive bedre til at markere, når man 

havde brug for hjælp 

Jeg prøver og jeg bruger min grupper, når jeg møder 

udfordringer 

Et personligt mål kunne være at øve sig i at bede om hjælp fra 

gruppen. 

Jeg tør forsøge og jeg ved, hvor jeg skal søge hjælp til 

at komme videre. 

Et personligt mål kunne være at blive bedre til at bruge 

egne fejl til at arbejde videre 

https://www.youtube.com/watch?v=ik63ljGMzEE&feature=youtu.be
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


Dokumentar og fiktionsfilm 

http://filmlinjen.dk/ 
 

Antvorskov skole 8. C., D og E 
Uge 39 

http://filmlinjen.dk/
http://filmlinjen.dk/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


Plastindustrien og hjemmeside 

Hvordan kan du 
genanvende værdien fra 
plastikken i din hverdag 
på en anderledes måde 
til gavn for vores 
samfund?  
 

Plastindustrien, Holbæk 
Forsyning og Concito 

Antvorskov skole 7. årgang  
Uge 39 

http://learningtechlab.tumblr.com/
http://laer1995.wix.com/projekt-plastpant


 
Ny i Slagelse - Hjemmeside 

 Antvorskov skole 9. E  
Uge 39 

Kulturmøde 

http://www.nisslagelse.com/


Afgangsprøve og hjemmeside 
Antvorskov skole 9. C + D  

Uge 39 

Kompetencemål og videns- og 

færdighedsmål fra FFM 

Faghæfte 22 ”Iværksætteri, innovation og entreprenørskab”  

  

Jeg kan opstille en hjemmeside 

  

Jeg kan oprette fagportaler  

  

Jeg kan anvende hensigtsmæssige 

formuleringer på hjemmesiden, 

med fokus på modtagergruppen.  

  

Jeg kender til og forstår 

begrebet Netetik. 

  

Niveau 1  

Bruge siden moqup.com til design af klassen 

hjemmeside. 

  

Kunne finde relevante links og 

instruktionsvideoer. 

  

Kan i skrift gengive de praktiske rammer for 

afgangsprøven. 

  

Skelne mellem hensigtsmæssige og 

uhensigtsmæssige formuleringer på 

hjemmesiden. 

Niveau 2 

Opsætte og designe hjemmesiden i 

wix.com  

  

Linke til instruktionsvideoer og 

hjælpehjemmesider. 

  

Fortælle med egne ord og med en vis 

korrekthed de praktiske rammer for 

afgangsprøverne 

  

Forklare med egne ord hvordan man 

udtrykker sig i et lødigt sprog. 

  

  

Niveau 3 

Tilrette design og brugervenlighed 

på hjemmesiden i wix.com 

  

Anvende multimodale tekster som 

hjælp til afgangsprøven, samt 

producere 

instruktionsvideoer(Rollespil).  

  

Analysere og udvælge formuleringer 

med korrekthed, korrekturlæsning. 

  

Undersøge og kende til reglerne for 

ophavsret (copyright) 

http://9cantvorskov.wix.com/fp92016


Refleksionsspørgsmål med sidemakker 

 

 

 Hvad kan I gøre med denne form for 
 undervisning, som I ikke kan gøre  

 ved en traditionel undervisning? 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqomKKUhskCFYGkLAod_PwFlg&url=https://lethalsteven.wordpress.com/&psig=AFQjCNEAPWMyfo3lyVVupHqL2u1pD8rnDg&ust=1447255297674855


 
 
 
 
 
 

Hvad har vi endnu til gode? 



Genreskrivning og elektroniske bøger 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOrl0ZWug8kCFYpbLAodaIsOkA&url=http://curiouslittleapps.com/book-creator-for-ipad/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNF8f-PMGKiMbYL-0uLmF2yxGNWPrw&ust=1447159149984260
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGypY6ug8kCFUTVLAodwSgNjw&url=http://www.edudemic.com/8-powerful-apps-to-help-you-create-books-on-the-ipad/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNF8f-PMGKiMbYL-0uLmF2yxGNWPrw&ust=1447159149984260
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIncs7Cug8kCFQONLAodjxEHnQ&url=http://www.ipadiskolen.dk/app/writereader/&psig=AFQjCNEfjfUjW8o-K5-bcT388mhxkbyk6w&ust=1447159215689278
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPWN0LWug8kCFUQNLAodGhECnA&url=http://www.b.dk/apps/ny-dansk-app-laerer-boern-at-laese-ved-at-skrive&psig=AFQjCNEfjfUjW8o-K5-bcT388mhxkbyk6w&ust=1447159215689278
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjBsM6ug8kCFcheLAodwjwJjQ&url=https://legoeducationuk.wordpress.com/category/lego-education-storystarter/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNHWN4f_Pgjs3t5BTjij9IHVgdNxTg&ust=1447159290293860
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL6xrOGug8kCFUyKLAod9wUGnQ&url=http://www.storystarter.info/introducing-storystarter/storyvisualizer-software/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNFC7JWH9Cvr897UQpee5BLGP9ocrA&ust=1447159326802280
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM3LsPKug8kCFUGNLAodL1MAng&url=http://www.dr.dk/nyheder/viden/rumrejsen/hvad-vil-du-spoerge-andreas-mogensen-om&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNH0iyI90wj6ezNuGVYq2HGi5ebC3Q&ust=1447159360063667
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmuqIGvg8kCFUXeLAod0sUBlQ&url=http://www.lirumlarumleg.dk/products/janod-rumraket-m-magneter-30-cm&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNGurh-YcCoAdIGovB7FdOXgUq0VVg&ust=1447159397311289


Dash and Dot  
og udvikling af spil 

http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


Hjemmesider/ blog 
 og Design to improve life 

https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/tema-asyl
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/flugt/spil-droemmespillet


Design og produktion af spil 

Humming Bird Makey Makey 
3-D print 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arduino-uno-perspective-transparent.png&ei=9WpxVb20GIerU5WDgOgH&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFAsdZgoWOPDVuLfOocSaIkKwwtOA&ust=1433582701973612
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCODMsqOxg8kCFcYILAod-nIBqA&url=https://www.kickstarter.com/projects/joylabz/makey-makey-an-invention-kit-for-everyone&psig=AFQjCNHftF_xUM9cYynfUQy7Lpk8W4InXg&ust=1447160007425822
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/
http://learningtechlab.tumblr.com/


Find2Learn – teknologi i bevægelse 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOO1g6XXg8kCFQKGLAodSDwJjQ&url=http://ucsj.dk/find2learn/kom-godt-i-gang/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNEsL1lkK2PxtSkiXhj3JbaeMKIidQ&ust=1447170177558230
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKay7pjXg8kCFcSULAodEGgOnQ&url=http://ucsj.dk/find2learn/om-find2learn/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNEsL1lkK2PxtSkiXhj3JbaeMKIidQ&ust=1447170177558230


Skoletube-værktøjer 



Minecraft og screen cast 

http://iserotope.com/screencastify-simple-easy-solid/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSojb-2g8kCFYUGLAoduzAOoQ&url=http://www.melaclaro.com/2013/01/08/can-you-use-a-digital-camera-as-a-webcam-for-screencasting/&psig=AFQjCNFi5-9-D41YAqZ7zO7HGTqDPNbTbw&ust=1447161363984164
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXnzNG2g8kCFccQLAodObYHoQ&url=http://skoleniskyen.blogspot.com/2014/04/minecraft-og-blogging-i-undervisningen.html&psig=AFQjCNHXHyEerlF5P-WvEyx-N1DOyVLNOA&ust=1447161440111594


Mere Små P fx radiospots - Lyd 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzb8P-2g8kCFcSRLAodqrsBqQ&url=http://www.homestudioguru.com/876/soundation-studio-the-web-based-sequencer/&psig=AFQjCNEiUb5hW03B_wzLO-g1dpGVmFlBDA&ust=1447161537649592
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzb8P-2g8kCFcSRLAodqrsBqQ&url=http://www.homestudioguru.com/876/soundation-studio-the-web-based-sequencer/&psig=AFQjCNEiUb5hW03B_wzLO-g1dpGVmFlBDA&ust=1447161537649592
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLGs4a3g8kCFUkJLAodUNAEog&url=http://rekkerd.org/soundation-studio-now-reads-midi-files/&psig=AFQjCNEiUb5hW03B_wzLO-g1dpGVmFlBDA&ust=1447161537649592
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOetk423g8kCFQYTLAodhiwAog&url=http://soundation.wikia.com/&psig=AFQjCNEiUb5hW03B_wzLO-g1dpGVmFlBDA&ust=1447161537649592
http://audacityteam.org/download/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLj9g83Tg8kCFUsVLAodGGcIng&url=http://www.carmagic.dk/radiospots.html&psig=AFQjCNEyw-PuwxVLg1DVEGp8uuUMguyzCA&ust=1447169184793808


Linkbot 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbi5YHYg8kCFUvZLAodRzcEkg&url=http://www.ni.com/white-paper/52823/en/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNEXsJBTHb1SC2d5tK5NWg2q3eZHLg&ust=1447170399203364
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbi5YHYg8kCFUvZLAodRzcEkg&url=http://phys.org/news/2013-05-linkbot-learners-robots.html&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNEXsJBTHb1SC2d5tK5NWg2q3eZHLg&ust=1447170399203364
http://phys.org/news/2013-05-linkbot-learners-robots.html


Sonic Pi – teknologi i musik 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNan3MvWg8kCFQjdLAodAJEEkA&url=http://www.tecoed.co.uk/sonic-pi.html&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNECVSk05yrS0ocvB0Sx0CpGXjBJXg&ust=1447170016803548
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOios-PWg8kCFcoKLAodTxMJoA&url=http://www.assignmenthelp.net/game/game_programming_help&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNECVSk05yrS0ocvB0Sx0CpGXjBJXg&ust=1447170016803548
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLIk_DWg8kCFQZ_LAodtxYIjw&url=http://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberrypi_projects/blog/2013/08/09/portable-games-console&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNECVSk05yrS0ocvB0Sx0CpGXjBJXg&ust=1447170016803548


Sphero i fx matematik 

https://www.youtube.com/watch?v=wO0V9-CX-tU
http://learningtechlab.tumblr.com/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLD9KTVg8kCFUOKLAod-PABnw&url=https://sphero.zendesk.com/&psig=AFQjCNE8tFaYQNUEulFKqvjFurpL1orqIg&ust=1447169652279217


LEGO Green City 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPntfSsg8kCFQncLAod9FAFIg&url=http://sauerroldskov.com/da-DK/vindm%C3%B8lle-advokat.aspx&psig=AFQjCNEI-2LGubShsNOehyoSy_hW3rG51w&ust=1447158823861783
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLSi-Jmtg8kCFQncLAod9FAFIg&url=http://www.sodapatrone.de/drivhuseffekt.html&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNHI1oPWe5msJ7BvehkrVuA-1LPf9g&ust=1447158891386042


Den korte film og filmfestival?? 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tiff.net/festivals/nextwave15&ei=bopxVafcOMzbUeP8gWg&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNEdeNXw1OCwzIaIjOB8I0B2nS6ItA&ust=1433590759264379
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://breddeidraet.nu/projekt/motion-i-skoler/&ei=YI5xVay1N4jZU8Teg7gM&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHeECwtY3fZsO5N_DI3lkSUZRqtmw&ust=1433591772897820


Unge Forskere 



Fable - robot 

http://www.playware.
elektro.dtu.dk/ 
 

http://www.playware.elektro.dtu.dk/
http://www.playware.elektro.dtu.dk/
http://www.playware.elektro.dtu.dk/


Molekylærgastronomi 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJywu6O0g8kCFQqJLAod5GoDkA&url=http://www.gastrofood.dk/for-side/deluxe-kogebog--ingrediens-pakke&psig=AFQjCNH7_XVZtiTeHMoMDWD7Kvy0Kv_Fzg&ust=1447160798701449
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLh9a60g8kCFccKLAodnMoEqA&url=http://www.louisesmadblog.dk/molekylaer/&psig=AFQjCNH7_XVZtiTeHMoMDWD7Kvy0Kv_Fzg&ust=1447160798701449


Enzymer 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO7JxPDXg8kCFYoNLAodqyYFuw&url=https://experimentarium.dk/forsiden/udstillinger/saerudstillinger/opfindelser/opfindelserne/enzymer/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNFIMgQSTYbKYwVi3wpnJWKGk8nRcQ&ust=1447170329478483


DTU Materialekuffert 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzey87Vg8kCFcaNLAodNYAIng&url=http://www.iphonecafe.dk/pakkeliste-husker-alt-det-du-glemmer/kuffert-090312/&psig=AFQjCNHIrXhVOPTjTKUMrViNR9ifpqg_8w&ust=1447169761163841


Vidensbrønden 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXwvvrVg8kCFQncLAod9FAFIg&url=https://www.wizefloor.com/blog/blog.php?blogId%3D1%26categoryId%3D-1%26page%3D2&psig=AFQjCNGc3JQ3yOhmhCbyyepfSczQf3qPZA&ust=1447169843973674


 
 
 
 
 

Og hvad kan vi så lære af det? 



Hvor går det godt! 

• Vi har haft en eksplosiv spredning af teknologi 

• I har deltaget i rigtig mange kurser og fået 
udviklet mange nye kompetencer i teknologi 

• Vi har fået udvidet samlingen af 
teknologiskelæremidler  

• I har udviklet en lang række meget 
spændende undervisningsforløb 



Klap jer selv på skulderen  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGHkOjgg8kCFYKFLAoddhgGog&url=http://annawarrington.dk/2015/03/er-du-bange-rose-dig-selv/&psig=AFQjCNGfOjvig-DQq-zIeZsFrwtktpw7oA&ust=1447172765618413


Hvad skal der arbejde med? 

 

 

• I de næste projekter er det vigtigt at man 
tænker innovativt  og problemorienteret. 



FIRE! 
Forståelse: Jeg har et problem, der skal løses 
 
Idéudvikling: Jeg har en idé til en løsning  
 
Realisering: Jeg kan lave en model, der viser løsningen 
og kan formidle den for andre  
 
Evaluering: Jeg kan forholde mig til såvel mit produkt 
som til den proces, jeg har været igennem på vej til 
produktet  
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De fire C’er i det 21. århundrede 

• Creator – Arbejde 
produktorienteret. Kunne vise 
sine idéer. 

• Collaborator – Samarbejde 
med andre om en løsning 

• Communicator- Kunne 
formidle sine tanker og idéer 
til andre – fremlægge/ 
markedsføre 

• Critical Thinker – Tænke 
problemløsende og innovativt 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zulama.com/education-trends/four-cs-21st-century-skills/&ei=VZBxVYvEG8n5UqKsgaAF&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFN6vAoScUJWWVWcdo-98yoFFT7Ww&ust=1433592274334561


Hvad skal der arbejde med? 

 

• Projekterne skal åbne op for verden uden om 
skolen gerne gennem cases eller 
problemstillinger fra den virkelige verden fx 
gennem Design to improve life 



Design to improve life 

http://designtoimprovelifeeducation.d
k/da/content/kompas 
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Hvad skal der arbejde videre med? 

 

 

• Visible Learning skal tænkes ind med tydelige 
læringsmål for eleverne. 



Arbejde med tydelig forankring i FFM 
Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Læringsmål Tegn på 3 niveauer 

Eleven kan udtrykke sig i 
skrift, tale, lyd og billede i 
nære og velkendte 
situationer 

Eleven kan udarbejde enkle 
tekster med titel, start, 
midte og slutning 

Eleven har viden 
om genretræk ved 
enkle fortællende 
og informerende 
tekster 

Jeg kender forskel på en 
fagbog og en skønlitterær bog 
 
Jeg kender opbygningen af en 
fagtekst (tørresnoren) 
 
Jeg kender opbygningen af en 
fortælling (broen) 

Eleven kan bruge enkle 
skabeloner til at strukturere 
sit stof 

Eleven har viden 
om enkel 
disposition 

Jeg kan bruge tørresnoren, når 
jeg skriver min fagbog 
 
Jeg kan bruge fortællebroen, 
når jeg skriver min rumhistorie 

Eleven kan bruge enkle 
funktioner i tekstbehandling 

Eleven har viden 
om formaterings-
funktioner 

Jeg kender BookCreator 
 
Jeg kan åbne BookCreator og 
lave en bog 
 
Jeg kan sætte tekst ind i bogen 
 
Jeg kan ændre på tekstens 
størrelse og farve 
 
Jeg kan ……….. 



Hvad skal der arbejde videre med? 

 

 

• Peer to peer samt observation/ refleksion 



Observation og refleksion 
I skal observere hinanden og efterfølgende have en refleksionssamtale over 
spørgsmålene: 

 
• Hvor placerer jeg mig imellem at være en formidlende og en facilliterende 

lærer i dette projekt – skal beskrives ud fra konkrete eksempler, hvor du 
bevidst arbejder med din lærerrolle? 

• Hvad lykkes og hvad udfordrer lige nu?  
• Hvor vil jeg gerne arbejde mig hen i mod i min lærerrolle? 
• Hvordan kommer jeg dertil?  
 
Referat sendes til afdelingsleder og indgår efterfølgende som led i MUS hos 
skoleleder. 
 
I er sat sammen som par enten 2 og 2 eller 3 og 3 på tværs af fag, da 
refleksionen går på lærerolle og ikke faget. 

 



Steder med god inspiration 
 

• Fonden for entreprenørskab – undervisnings materialer til indskolingen, mellemtrin og 
udskoling http://www.ffe-ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialer 

• Spændende og innovative forløb fra IT-demonstrationskoleprojektet 
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/innovation (se de farvede ‘bobler’ i værktøjslinjen) 

• Jet-net http://jet-net.dk/ 

• Science kommunen Hvidovre http://www.sciencehvidovre.com/#!elever-af-
ellehammer/c1a0a 

• NTS-net http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/innovative-elever-l%C3%B8ser-
virksomhedsproblemer 
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Hvor kan I få hjælp, når I går i stå? 

• Britta  242576268 

• Søren  29667690 

• Peter Brandt 30468281 

• Søren Peter 51901371 

• Mette  24627978 

• Dorte  30687704 

http://www.teknosa.com/urunler/145011492/samsung-s7250d-metallic-silver-akilli-telefon
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7jr_OWhskCFcOMLAodMOEDoQ&url=http://www.sparretandteknik.dk/kontakt.html&psig=AFQjCNEuHgcCeH5hGcdPIhqXZiOSHwxnuA&ust=1447255989448573
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Kompetencer i det 21. århundrede 


