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1. steg: Ideer
•

Gruppemålsetting for ekte problemløsning og meningsfulle/målrettede
oppgaver som er viktige for skolesamfunnet:
Målet er å dekke det fundamentale behovet for ly/oppholdsrom. Gapahuken kan være
et overnattingssted for elevene.

• Sensorisk eller empirisk innføring i fokus for prosjektet:
Tur på gården og i skogen, gjerne i regnvær, der vi snakker om hvordan det var for
menneskene før de hadde tak over hodet. Vi lager mat over bål og tenker på hvordan
det blir å være ute til vinteren og/eller ved mye nedbør.
•

Den/de voksnes presentasjon av sentrale begreper - nøkkelpresentasjoner
(bør være kort):
Hva er nøkkelpresentasjoner?
Grunnleggende begreper for nødvendig/økt kunnskap
Rammeverket av kunnskap om detaljene i eller rundt emnet; rammeverket tillater oss å
klassifisere og koble ideer.
Viktig ordforråd som et hjelpemiddel for å huske; klassifisering, nomenklatur.
Skjelett for strukturering av tankene.

Jeg har tenkt å ha nøkkelpresentasjoner på følgende sentrale begreper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tur på gården for å se på muligheter
Skrive søknad om tillatelse for bygging
Skrive søknad om økonomisk støtte
Beregning av plass; sitte- og liggeplass
Arbeids- og tekniske tegninger
Bruk av verktøy
Konstruksjon og belastning; bæring av selve gapahuken, vind, snølast
Materiallære
Isolasjon/Termiske egenskaper

Nøkkelpresentasjon 1
Den første ting jeg tenker på som er vår utfordring, er et sted vi kan gå inn når det regner,
snør eller er kaldt når vi skal spise, ta en pause eller skrive noe.
Hvis noen har lyst til å overnatte på gården, kan det være trivelig med tak over hodet og en
bålplass. Jeg har med et bilde over gården i A3-format, og viser eiendomsgrensene, hva som
er vår skog. Hvordan bør en gapahuk se ut, hvor bør den ligge med tanke på mest mulig ly for
være og vind, nærhet til gården, men samtidig følelsen av å være ute i naturen, mulighet for
toalett.

Vi starter på gården og går rundt utkanten av skogen vår for å bli kjent. Deretter besøker vi
naboen, Kristoffer Røren, sin gapahuk og spiser lunsj der. Oppfølgingsarbeid er å tenke over
hvordan type gapahuk de ønsker å bygge; størrelse, utseende, materialvalg, … Skriv og tegn i
journalen.

Nøkkelpresentasjon 2
Vi har blitt enige om hvilket utseende og størrelse vi ønsker.
Det er nok greit å tenke på følgende ting:
-

Det er fint med lys og varme
Hvordan skal vi gå på do?
Tilgang til vann?
Hva koster det?
Må vi søke fru Tørnby eller kommunen om å gjøre det?
Er det sentralt på eiendommen, nær dyrene?
Hvordan blir det hvis det snør mye, er det lett å komme dit?
Kan vi få hjelp av noen?

Er det noen som vil jobbe med dette? Kanskje dere vil sjekke forskjellige muligheter?

Jeg forteller om Evalueringsmålene.
Dere kan tenke på det, så vil jeg også spørre i morgen om noen vil søke om å bli daglig leder
for dette prosjektet.

Nøkkelpresentasjon 3
Teknisk tegning og målestokk.
Vi lærer om målestokk og bruker skissen(e) til en teknisk plan- og fasadetegning.

Nøkkelpresentasjon 4
Beregning av material.

Nøkkelpresentasjon 5
Bruk av redskaper; hammer, sag, skrumaskin, tommestokk/målebånd, festemateriell, HMS

Nøkkelpresentasjon 6
Treets egenskaper; årringer, vridning og bøyning, kvisthull, skråskæringer

2. steg - Ideer til aktiviteter:
Muligheter for undersøkelser og for den enkelte ungdoms
undersøkelser/bidrag:
Forsking
Elevene må forske og vurdere muligheter for hvilke type gapahuk de vil lage, de må forske
på og skrive ned stikkord med fakta, argumentasjon, arbeidstegninger, modeller, …:
- Tilgang til lys, bålplass, vedfyring?
- Toalett?
- Hvor stort areal trenger vi, areal pr elev
- Hva trenger vi av interiør, størrelse, plassutnyttelse
- Kostnad?
- Eventuelle søknader Hilde eller kommunen?
- Plassering?
- Snømengder, fremkommelighet, andre praktiske hensyn?
- Søke hjelp?
- Vann

Møte med alle hvor vi:
- Diskuterer (forskjellige) forslag
- Ser på arbeidstegning(er), modeller
- Bestemmer type oppholdsrom
Detaljert planlegging av bygging av gapahuk:
Plantegning: målestokk, areal og vinkler, teknisk tegning, metriske mål
Materialvalg: treverk, stein, betong, estetikk

3. steg: Ungdommens demonstrasjon av forståelse og mestring
Skriftlig
- Infoskriv til Ukebrevet, årbok, søknader, …
- Instruksjoner, retningslinjer for åpen ild, eventuelt vedovn, toalett/utedo, renhold
- Prosjektrapport med tekst og bilder
- Brann – rømningsplaner og møtested
Muntlig
- formell presentasjon foran hele klassen, resten av skolen, foresatte (Plansjer, kart,
digitalt presentasjonsverktøy, …)
- fortelling om prosessen fra ide til ferdig gapahuk, læringsutbytte, erfaringer
Kreativt
- Sang, dikt og/eller skuespill om arbeidet eller komponenter i prosjektet
Visuelt/matematisk:
- Bilder, video, tegninger, skisser,

Mulige tverrfaglige koblinger
Selvutfoldelse
Kunst og håndverk
Fargelære, type maling, tapet, kledning – interiør
Reparere eller lage møbler
Både skape og snakke om kunst
Musikk
Kreativ fremføring av historien om; Bihuset, bier eller andre dyr, …
Kroppsøving
Fysisk arbeid; bygningsarbeid, arbeidsstillinger, riktige teknikker
Mental utvikling

Språk
Skriftlige rapporter, søknader, muntlige henvendelser i samfunnet rundt oss, presentasjoner,
seminarer, debatter, skrive journal
Matematikk
Målestokk, areal, vinkler, metriske mål
Forberedelse til voksenlivet

Naturfag
Fysikk: temperatur, isoleringsevner, vannets egenskaper, konstruksjon og krefter,
festemateriell
Biologi: trevirke, utedo/hva skjer med avføringen

Samfunnsfag
Historie: Fundamentale behov, vern mot vær og vind gjennom menneskets historie,
nomader, redskaper, vedfyring, muntlig fortelling av turfolk eller urfolk
Samfunnskunnskap: lover og reguleringer
RLE
Etikk,
Mat og helse
Hygiene på tur, matlaging over bål eller vedovn
Utdanningsvalg
Kontakt med forskjellige yrker gjennom bruk/hjelp av håndverkere og eget arbeid.
Arbeid, inkludert økonomi
Budsjett og regnskap, sammenligne priser på material; hva koster material vi lager på vår
egen sag, dugnadshjelp
Faget arbeid er ellers alt nevnt ovenfor.

Evalueringsmål
Engasjement:
Ungdommene deltar aktivt i sine arbeidsoppgaver, er med og bestemmer, er glade, blir ikke
slitne.

Kunnskap om nøkkelbegreper og ferdigheter:
KUNST OG HÅNDVERK
• bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
• bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogrammer
• tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av
egne virkemidler
• dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner
• designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
• beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital
programvare
• tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
• bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer
• samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk
• beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling,
miljø og verdiskaping
• gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv
• samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har
uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
• samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere
tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger
• vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak, og visualisere egne løsninger
• forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg
av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon.

• begrunne og reflektere over eget arbeid og egen arbeidsprosess.

MUSIKK
• bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill
på instrumenter
• velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
• øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangre med vekt på rytmisk
musikk
• bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk
• improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne
komposisjoner
• notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon
• skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
• gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og
ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for
rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk (egen kommentar; med tanke på lavvo og
gapahuker brukt i samisk kultur) og andre kulturers folkemusikk.

KROPPSØVING
• trene for å øke kompetansen i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og nye alternative
bevegelsesaktiviteter
• utøve danser fra ulike kulturer og sammen med medelever utforme enkle
dansekomposisjoner
• vurdere erfaringer fra aktiviteter i idrett og dans.
• gjøre rede for allemannsretten og praktisere ulike former for friluftsliv i ulike
naturmiljøer
• planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, inkludert overnatting utendørs.
• forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
• bruke lek og ulike treningsformer med tanke på egen kroppslig utvikling og helse

NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
lede og referere møter og diskusjoner
vurdere egne og andres muntlige framføringer
gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og
dramatisering, tilpasset ulike mottakere
uttrykke seg presist og med et variert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og
nynorsk
bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige
tekster
lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk
gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger,
symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
vise hvordan tekster i ulike sjangre kan bygges opp på ulike måter
gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til
publisering og bruk av andres tekster
gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte
tekster fra samisk og andre språk

• forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale
• gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål
• bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte
tekstene og referere til benyttede kilder
• vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og
underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd,
språk og bilder.

MATEMATIKK
• sammenligne og regne med hele tall, desimaltall, brøk, prosent, promille og tall på
standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter
• utvikle, bruke og gjøre rede for metoder i hoderegning, overslagsregning og skriftlig
regning med de fire regneartene
• løse likninger og ulikheter av første grad og enkle ligningssystem med to ukjente
(eksempel omforming av Pytagoras teorem for å regne ut lengde av taket)
• bruke Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser
• sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger av privatøkonomi og bedriftsøkonomi
• bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforsking
• eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsing/ prosjekt med teknologi og design.
• analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i
sammenheng med konstruksjoner og beregninger
• utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og
andre hjelpemidler
• bruke ekvivalens, formlikhet og kongruens (eksempel omregning fra skisse til teknisk
plantegning)
• tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt
ved å bruke ulike hjelpemidler
• bruke koordinater til å avbilde figurer og finne egenskaper ved geometriske former
• utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av
geometriske ideer, og gjøre rede for geometriske forhold som er viktige i teknologi,
• kunst og arkitektur.
• gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og
bruke og endre målestokk
• velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike
måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og
drøfte presisjon og måleusikkerhet

ENGELSK
• utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
• identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål
og utnytte dette i egen språklæring
• bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
• beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
• bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
• velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon.
• bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
• beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangre
skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med
passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt
bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
kommunisere via digitale medier
beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data
beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk
lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst.
beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land

FREMMEDSPRÅK – TYSK (for de som har det)
• utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket
• undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i
egen språklæring
• bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
• beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket.
• bruke språkets alfabet og tegn
• finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede
og autentiske tekster i ulike sjangre
• delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
• presentere ulike emner muntlig
• gi uttrykk for egne meninger og følelser
• forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
• kommunisere med forståelig uttale
• forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
• bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
• tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner
• skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
• bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
• bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk.
• samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
• sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
• samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
• gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur.

NATURFAG
• Studere stjernehimmelen
• forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning,
resistans, effekt og induksjon
• forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare
energikilder (solcellepanel)
• gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

• gjøre greie for egne rettigheter og konsekvenser når man arbeider på internett og
publiserer sitt eget materiale
• teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess.
• beskrive oppbyggingen av planteceller
• planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og
velge publiseringsmåte
• skrive logg ved forsøk og feltarbeid, og presentere rapporter ved bruk av digitale
hjelpemidler
• utforske og gjøre rede for ett eller flere av områdene: planters struktur, metabolisme,
vekst, evolusjonære utvikling, slektskapsforhold og systematikk, sykdommer, kjemiske
egenskaper, genetikk
• observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et
naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen, og foreslå tiltak
som kan verne naturen for framtidige generasjoner
• gi eksempler på hvordan den samiske befolkningen utnytter ressurser i naturen.

SAMFUNNSFAG
Historie
• finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere
over hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utviklet seg
annerledes
• skape fortellinger om mennesker i fortiden, og slik vise hvordan rammer og verdier i
samfunnet påvirker tanker og handlinger
• søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kildene kan
fremstille historien ulikt
• presentere hovedtrekk i historien og kulturen til samene fra dansketiden og fram til i dag,
og drøfte forholdet deres til storsamfunnet

Geografi
• lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn
• gjøre rede for egne rettigheter og konsekvenser når man arbeider på internett og
publiserer sitt eget materiale
• beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
• forklare hvordan mennesker nyttiggjør seg naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi
i Norge og i andre land i verden

Samfunnskunnskap
• utforske hva som kreves for at samfunnet skal kunne fortsette å eksistere, og
sammenligne to eller flere samfunn
• forklare hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og
teknologi i Norge og i andre land
• vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet,
og konflikter det kan skape lokalt og globalt

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (RLE)
Kristendom
• beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til
kristendommen.

Religiøst mangfold
• samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på
ulike måter
• vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner
og livssyn
• diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

Livssyn
• gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk

Filosofi og etikk
• presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer
• reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv
og død, rett og galt
• gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i
grunnleggende etiske tenkemåter
• føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
• drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og
likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (for eksempel Arne Næss
– nærhet til natur og økofilosofi)
• drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk
ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
• vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder.

MAT OG HELSE
• planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer
matvarene inneholder
• sammenligne måltider en selv lager, med kostrådene fra helsemyndighetene
• informere andre om hvordan matvaner kan påvirke sykdommer som henger sammen
med livsstil og kosthold
• vurdere og velge matvarer på et mangfoldig varemarked når en planlegger innkjøp
• vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriterier.
• planlegge og gjennomføre et måltid i forbindelse med høytider eller fest, og ha en
vertskapsrolle
• lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape
identitet
• gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg
over tid eller flyttet seg geografisk, og forklare hvordan det har virket inn på livet til folk
• skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer.

UTDANNINGSVALG
• Beskrive sine personlige egenskaper, anlegg, talent, interesser og verdier, og se dette i
sammenheng med egne valg.
• Øve på situasjon med jobbintervju.
• Planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til
kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring.
• Oppleve at det lokale arbeidslivet blir påvirket av det globale arbeidslivet.
• Vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen.
• Vite hvilke videregående skoler som tilbyr utdanningsprogrammene han/ hun ønsker seg,
og kunne søke videregående skole (www.vigo.no).
• Reflektere over forskjeller mellom det å være elev på ungdomsskolen og i videregående skole.

ARBEID
• Via praktisk arbeid oppdage behovet for videre studier.
• Via praktisk arbeid erfare og vise hvordan man gjennomfører og presenterer et
vitenskapelig arbeid, hvilke fakta det legges vekt på og hvordan man tester teorier og
hypoteser.
• Anvende fag på en praktisk og vitenskapelig måte.
• Utvikle sine praktiske ferdigheter i forhold til demontering og montering av teknisk
utstyr, og reflektere over den teknologiske utviklingen.
• Forstå og oppleve at de er deltakere i et samfunn.
• Planlegge, gjennomføre og gjøre etterarbeid i forbindelse med ulike typer møter.
• Delta i påvirknings- og beslutningsprosesser, slik at ungdommene utvikler sin evne til å
uttrykke selvstendige meninger og evne og vilje til å samarbeide.
• Etter instruksjon være med og føre regnskap og drive budsjettarbeid.
• Erfare at økonomi kan bidra til større valgfrihet/ muligheter og opparbeide en realistisk
holdning til penger og deres betydning for livet.
• Utføre praktiske oppgaver i fellesskapet.
• Vurdere og ta initiativ til arbeidsoppgaver som er nødvendige.
• Planlegge og delta i daglig drift av avgrensede eller mer omfattende oppgaver over tid.
• Utføre arbeid tilknyttet primærnæringene, i et omfang som er tilpasset stedets
muligheter, minimum i et drivhus/ skolehage.

Arbeidsledelse:
-

vurdere og ta initiativ til arbeidsoppgaver som er nødvendige
reflektere over egen evne og initiativ til, eventuelt ta lederskap i et utforskende
arbeid

Matte uke 46
Gapahuk
Regn ut hvor mye material vi trenger av forskjellig dimensjon:
Hva
98 cm x 98 cm påler, 8 stk
98 cm x 98 cm toppsville hele veien rundt
48 cm x 98 cm spikerslag hele veien rundt
- kun nederst i bakkant
- nederst og på midten framside og sidene
48 cm x 148 cm ”takstoler” 120 cm avstand
48 cm x 48 cm lekter 60 cm avstand
Kledningsbord til tak, over og underliggere 12 cm bredde og 3
cm overlapp

Kledning vegger med villmarkspanel. Varierende bredde, ca. 20
cm over/underligger (som på taket).

Lengde

