
 

    FASE 1 

 

                        INDLEDNING:     I de følgende to projektdage skal I samarbejde med en gruppe fra jeres tyske 

partnerskole. Når man skal samarbejde med personer man aldrig har mødt før, er det 

en rigtig god ide at bruge lidt tid på at lære hinanden at kende først. 

I ved endnu ikke hvem jeres samarbejdsgruppe er, det vil jeres lærer koordinere, når 

det står klart, hvilket verdensmål I skal arbejde 

med - det kommer vi tilbage til lidt senere i dag. 

I skal nu udarbejde et digitalt produkt til jeres 

fremtidige partnergruppe, hvor I præsenterer jer 

selv som personer, jeres gruppe og jeres skole.                                                                                       

I bestemmer selv, hvilket format I vil arbejder i; 

PowerPoint, padlet, Prezi, video eller noget helt 

fjerde. 

                               

 

DET DIGITALE PRODUKT:                  

Uanset hvilket format I vælger at arbejde i,                                                     

skal følgende krav til den digitale præsentation                                                    

af jeres gruppe opfylde kravene på                                               

tjeklisten til venstre. 
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       TJEK-LISTE 

Skolens navn og hvor den ligger i Interreg 

– regionen. Gerne med et kort (billede). 

 

Skolens størrelse (antal elever og lærere), 

samt hvilken klasse I går i. 

 

Navn på alle gruppens medlemmer, samt 

alder. 

 

Hvilke yndlingsfag og fritidsinteresser 

gruppemedlemmerne har. 

 

Billede af jeres yndlings pauserum / -sted 

 

En gruppe-selfie og en venlig hilsen til 

jeres fremtidige partnergruppe 

GRUPPE: 



 

     FASE 2 
 

INDLEDNING:     I ved nu hvem jeres partnergruppe til de kommende projektfaser er og skal møde dem 

for første gang gennem den digitale præsentation gruppen har udarbejdet til jer. Når I 

har set den, skal I sammen formulere 4-5 spørgsmål til det I har set. Spørgsmålene 

stiller I gruppen, når I møder dem online lige om lidt. Spørgsmålene kan gå til hele 

gruppen eller enkelte gruppemedlemmer og kan handle om noget I er blevet mere 

nysgerrige på efter at have set deres præsentationer, eller noget I har underet jer over. 

      Jeres partnergruppe har ligeledes set jeres præsentation og forberedt spørgsmål til jer.  

Tal sammen i gruppen og skriv jeres spørgsmål her. Det er en god ide at formulere og 

notere spørgsmålene på tysk, nu hvor I har tid til at tænke over formuleringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET  FØRSTE  MØDE:  Nu skal I mødes online med jeres gruppe. I skal nu starte med at vælge en ordstyrer, da 

det kan være svært at tale sammen, når alle taler i munden på hinanden. Ordstyrerens 

rolle skifter for hver gang i mødes online. Brug kun et device pr. gruppe! 

  Følg dette link og deltag i det virtuelle gruppemøde:  
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www.appear.in/ 



 

 

LÆR HINANDEN AT KENDE:  Når I er kommet i det fælles virtuelle møderum, skal i starte med at hilse på hinanden. 

Dernæst skal I stille jeres partnergruppe de spørgsmål I har noteret, efter at have set 

deres præsentation. 

 
 

MEST FOR SJOV: Når I har stillet hinanden jeres spørgsmål, skal I yderligere vælge tre af følgende 

spørgsmål, som I også stiller jeres partnergruppe. Jeres partnergruppe har også fået til 

opgave at stille jer tre yderligere spørgsmål. 
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1. Wie viele von Euch haben schon 

mal die Ferien in Dänemark 

verbracht? 

2. Kennt ihr einen dänischen 

Sänger/Sängerin oder Band? 

3. Wo trefft ihr Euch außerhalb der 

Schule, wenn ihr chillen wollt? 

4. Welche App nutzt ihr für Eure 

Kommunikation?   


