
Logbog 

 
 

Gruppe:  

Mai-Britt, Puk, 

Marcella og Theresa 

 

Mandag d. xx.xx.xx 

 

Vi har i dag fundet et tema - årets gang - ud 

fra det, har vi lavet en skitse til vores bane. 

Banen har 6 poster uden start og slut. Vi 

har snakket om og nået frem til, hvad de 

poster skal handle om, og hvilke fag der 

hører til hvilke poster. 

 

 

I morgen: 

 Arbejde med spørgsmålene til 

posterne 

 Arbejde med fortællingen 

 

 



 

 

 

 

 

Tirsdag xx.xx.xx 

Vi startede med at snakke om, hvilke 

fortælling vi ville have med vores tema 

og Dash. Puk og Mai-Britt arbejde lidt 

med Dash og programmering. Marcella 

og Theresa gik i gang med at lave banens 

layout (blade, snemand osv.), posterne 

og spørgsmålene til vores kammerater. 

 

 

 

I morgen: 

 Lave banens layout færdigt 

 Lave posterne færdige 

 Programmere Dash 

 Snakke om fremlæggelsen 



Onsdag xx.xx.xx 

Marcella og Puk gik i gang med at 

programmere Dash. 

 

Mai-Britt og Theresa lavede banens layout 

og poster færdig. 

Senere arbejde Marcella og Theresa med 

den sidste programmering af Dash. Puk og 

Mai-Britt gik i gang med fremlæggelsen. 

 

I morgen: 

 Pudse færdigt 

 Se om vi har alle målene med 

 Lave fremlæggelse færdig/øve 

 Lave banens layout færdigt 

 

 

 

 



Torsdag xx.xx.xx 

Vi har lavet de sidste ting til banen og fået 

limet dem fast.  

Vi har tjekket målene. 

Vi har snakket og øvet på vores 

fremlæggelse. Puk og Mai-Britt sætter 

Dash og banene op. Marcella deler 

spørgsmål ud. Theresa læser fortællingen 

op.  

Vi har lavet medaljer. 

 

I morgen: 

Øve banen godt igennem med Dash. 

Øve oplæsningen. 

 

Fredag xx.xx.xx 

Vi har kørt banen og fortællingen igennem 

3 gange. 

  



Fremlæggelsesplan: 

 Puk fortæller om vores tema, og 

hvordan vi kom frem til det. 

Hun viser vores bane frem og 

fortæller om den. (Puk sætter banen 

op) 

 Mai-Britt fortæller om hvordan vores 

samarbejde er gået og om vi har nået 

alle målene. 

 (Marcella deler spørgsmålene ud) 

 Marceller fortæller at spørgsmålene 

skal besvares i gruppen, og først efter 

Dash har været ved posten. 

 Theresa fortæller fortællingen. 

 Marcella snakker om resultaterne. 

 Medaljen overrækkes til den bedste 

gruppe. 


