
 

 
 

 

 
  

OPGAVEKATALOG 
TIL 2. OG 3. 
INTRODAG 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

CATERING 
 

 

 
gastronomer og ernæringsassistenter kan tilberede sund mad 
i store køkkener til festivaler, selskaber og institutioner. Der 
arbejdes med store mængder af ingredienser, og man skal 
være god til at holde styr på opskrifterne. 

Materialeliste: 

13 kort med mængder 
13 kort med ingredienser 
Skriveredskaber 

(1 af 2) 

 
 

 

I denne opgave skal I genskabe en opskrift på Spaghetti 
Bolognese til 4 personer. 

 
 

Kom i gang 
1. Læg kortene ud på bordet. 

2. For hvert sæt af overstregede felter i opskrifterne skal 
I placere en mængde og en ingrediens. Find frem til 
rækkefølgen af kortene. 

3. Notér serien af bogstaver ned. Hvert kort optræder kun 
en gang. Rækkefølgen er: mængde, ingrediens, 
mængde, ingrediens, mængde, ingrediens osv. 

Sådan laver du Spaghetti Bolognese 
1. Skær   ,   ,   og   ud i små tern. 
Svits det i   på en stor pande i ca. 5-6 minutter. 

2. Tilsæt   , og lad det svitse godt af, inden de 
 tilsættes. 

Lad det hele simre i ca. 5 minutter, tilsæt  
,   og blend blandingen til en glat sauce. 

3. Svits   på en pande, indtil det er 
gennemstegt.   Hæld saucen over kødet, og bland 
det sammen.   
Smag til med salt, peber og  

 
Hak   fint, og kom det i kødsaucen. 
Kom låg på panden, og stil den i en forvarmet ovn på 200 
grader i ca. 1 time − gerne længere. 

4. Kog   , og dræn den. Servér den sammen 
med kødsauce og  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

spsk. = spiseskefuld 
tsk. = teskefuld 
ds. = dåse 
dl. = deciliter 
g = gram 

Bedømmelse 
Der gives fra 0-4 point afhængigt af antal fejl. 

0-2 fejl: 2 point 

3-6 fejl:  1 point 
 

7+ fejl: 0 point 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

CATERING 
 

 

 
 

 

AFLEVERINGSARK Gruppe:  Bord:   
 

 
Fremgangsmåde til 4 personer 
1. Skær  ,  ,  og  
ud i små tern. 
Svits det i  på en stor pande i ca. 5-6 minutter. 

2. Tilsæt  , og lad det svitse godt af, inden de 
   tilsættes. 

Lad det hele simre i ca. 5 minutter, tilsæt  , og 
blend blandingen til en glat sauce. 

3. Svits  på en pande, indtil det er gennemstegt. 
Hæld saucen over kødet, og bland det sammen. 
Smag til med salt, peber og  . 

Hak  fint, og kom det i kødsaucen. 
Kom låg på panden, og stil den i en forvarmet ovn på 200 
grader i ca. 1 time − gerne længere. 

4. Kog  , og dræn den. Servér den sammen med 
kødsauce og   . 

Bedømmelse 
Der gives fra 0-4 point afhængigt af antal 
fejl. 

0-2 fejl:  2 point 

3-6 fejl:  1 point 

7+ fejl:   0 point 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

CATERING 
 

 

 

RETTEARK 
 

 
Forberedelse af opgaven: 
Bland kortene. 

Korrekt løsning: 
1: RB, QV, PF, HN - vilkårlig rækkefølge 

JU 
2: XE, ZG, KT 
3: CS, AM, YØ 
4: OI, LD 

Sådan laver du Spaghetti Bolognese 
1. Skær 1 helt rødløg, 3 fed hvidløg, 2 stk. gulerødder og 1 
rød peberfrugt ud i små tern. 
Svits det i 2 spsk. olie på en stor pande i ca. 5-6 minutter. 

2. Tilsæt 1 lille dåse tomatpuré, og lad det svitse godt af, 
inden de 2 dåser hakkede tomater tilsættes. 

Lad det hele simre i ca. 5 minutter, tilsæt 2 tsk. Tørret 
oregano, og blend blandingen til en glat sauce. 

3. Svits 500 g hakket oksekød på en pande, indtil det er 
gennemstegt. Hæld saucen over kødet, og bland det 
sammen. 
Smag til med salt, peber og en smule sukker. 

Hak 2 stilke frisk rosmarin fint, og kom det i kødsaucen. 
Kom låg på panden, og stil den i en forvarmet ovn på 200 
grader i ca. 1 time − gerne længere. 

4. Kog 400 g spaghetti, og dræn den. Servér den sammen 
med kødsauce og 75 g revet parmesan. 

 
 
 
 
 

spsk. = spiseskefuld 
tsk. = teskefuld 
ds. = dåse 
dl. = deciliter 
g = gram 

Bedømmelse 
Der gives fra 0-4 point afhængigt af antal 
fejl. 

0-2 fejl:  2 point 

3-6 fejl:  1 point 

7+ fejl:   0 point 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

CATERING 
 

 

 

Gastronomer og ernæringsassistenter kan tilberede sund mad 
i store køkkener til festivaler, selskaber og institutioner. Der 
arbejdes med store mængder af ingredienser, og man skal 
være god til at holde styr på opskrifterne. 

 
 

I denne opgave skal I omregne opskriften til 20 kuverter. 

Kom i gang 

Udfyld de tomme felter i afleveringsarket. 
 
 

Blinis 5 kuverter 

3 dl mælk 

½ dl cremefraiche 

15 g gær 

½ tsk salt 

½ tsk sirup / honning 

90 g hvedemel 

90 g boghvedemel 

1½ piskede æggehvider 

1½ æggeblommer 

Materialeliste: 

Skriveredskaber (2 af 2) 

 
Mælk og creme fraiche lunes i en gryde til 27 grader. 

Udrøres med gæret, tilsættes salt, sirup/honning, æggeblommer, og røres glat med melet. Dejen hæver i 45 min. 

De let piskede æggehvider vendes i. 

Bages i klaret smør på blinispande, ca. ½ cm tykke. 
 

 
Bedømmelse 

 
0-2 fejl = 2 point 

 
2-3 fejl = 1 point 

 
4+ fejl = 0 point 
 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

CATERING 
 

 

 

AFLEVERINGSARK Gruppe  Bord:   
 
 
 

Blinis 20 kuverter 
 

   dl. mælk 
 

   dl. cremefraiche 
 

   g gær 
 

   tsk. salt 
 

   tsk. sirup/honning 
 

   g hvedemel 
 

   g boghvedemel 
 

   piskede æggehvider 
 

   æggeblommer 
 
 
 
 
 
 
 

Mælk og creme fraiche lunes i en gryde til  grader. 

Udrøres med gæret, tilsættes salt, sirup/honning, æggeblommer, og røres glat med melet. 

Dejen hæver i  min. 

De let piskede æggehvider vendes i. 

Bages i klaret smør på blinispande, ca.  cm tykke. 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

CATERING 
 

 

RETTEARK 
 
 

12 dl. mælk 

2 dl creme fraiche 

60 g gær 

2 tsk. salt 

2 tsk. sirup/honning 

360 g hvedemel 

360 g boghvedemel 

6 piskede æggehvider 

6 æggeblommer 
 
 
 

Mælk og creme fraiche lunes i en gryde til 27 grader. 

Udrøres med gæret, tilsættes salt, sirup/honning, æggeblommer, og røres glat med melet. 

Dejen hæver i 45 min. 

De let piskede æggehvider vendes i. 

Bages i klaret smør på blinispande, ca. ½ cm tykke. 
 
 
 

Bedømmelse 
0-2 fejl = 2 point 

 
2-3 fejl = 1 point 

 
4+  fejl = 0 point 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
 

 

JUICEBAR 
 

En dygtig tjener har en god hukommelse og kan lidt 
hovedregning. Man skal kunne svare på gæsternes 
spørgsmål til menuen og huske bestillinger. Denne opgave 
tester hukommelsen, og det er en god idé at arbejde 
sammen om at huske tingene. 

 
 

I står i en juicebar på festivallen og har ansvaret for at 
betjene gæsterne. Men først skal I lære opskrifterne. 

 
 

Kom i gang 
 

1. Husk titler og alt hvad der står på opskriftarket uden at 

notere noget ned. Brug cirka 5 minutter. 

2. Aflevér opskriftarket og få udleveret regneopgaven af 

lærerne. 

3. Løs regneopgaven uden brug af lommeregner eller noter. 

Kun hovedregning er tilladt. 

4. Bliv enige om et svar og skriv det på afleveringsarket. 

5. Ved korrekt svar får I udleveret et bestillingsark og 

ingredienskort. 

6. Placer kortene med ingredienser over hinanden i den 

rigtige bestillingsrækkefølge. 

7. Skriv bogstaverne ind i afleveringsarket. 

Materialeliste: 
 

Ark med juiceopskrifter 
Ark med regneopgave (udleveres senere) 
Ark med bestillinger (udleveres senere) 
Kort med juiceingredienser (udleveres senere) 

 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

JUICEBAR 
OPSKRIFTER (TRIN 1) 

 

 

 
 

 
 

Sweet Summer 
 

Æble 
Hindbær 
Banan 

 
 
 

Beta Booster 
 

Æble 
Rødkål 
Gulerod 

 
 

Heartbeat 
 

Æble 
Rødbedesaft 
Fennikel 

 
 

Summer Breeze 
 

Æble 
Agurk 
Kål 
Broccoli 
Spinat 

 
 

Fiber Fix 
 

Æble 
Avocado 
Citron 

 
Popeye 

 
Æble 
Spinat 
Citron 
Squash 

 
 

Ungdomseliksir 
 

Æble 
Selleri 
Citron 

 
 

Rå Power 
 

Æble 
Jordbær 
Banan 
Vanilje 

 
 

Fit 4ever 
 

Æble 
Bladselleri 
Citron 
Rødbede 
Ingefær 

 
 

Dawn 

Æble 
Selleri 
Gulerod 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

JUICEBAR 
 

 

HOVEDREGNING (TRIN 2) 
 

Følgende opgave skal løses UDEN brug af papir & blyant, 
lommeregner, smartphone eller andre hjælpemidler. 

 

En gæst bestiller 4 juice á 27 kr., og en 
Sandwich til 42 kr. Gæsten betaler med 
200 kr. og viser samtidig sit arrangørkort, 
som giver 20% rabat. 
Hvor meget skal gæsten have tilbage? 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

JUICEBAR 
 

 

BESTILLINGER (TRIN 3) 
 

Læg ingredienskortene på bordet over hinanden, så de viser 
følgende bestillingsrækkefølge: 

 
1. Fit 4ever 

2. Popeye 

3. Rå Power 

4. Sweet Summer 

5. Summer Breeze 

6. Heartbeat 

7. Fiber Fix 

8. Dawn 

9. Ungdomseliksir 

10. Beta Booster 
 
 

Vend kortene og vis det til lærerne. 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

JUICEBAR 
 

 

AFLEVERINGSARK Gruppe:  Bord:   
 
 
 

 
 

Husk dette er en konkurrence. Vis ikke løsningen til de andre grupper. 
 

Svar på trin 2:  kr. 
 

Svar på trin 3: Bogstavernes rækkefølge: 
 
 
 

Bedømmelse 
 

0-1 fejl: 4 point 
 

2 fejl: 3 point 
 

3-4 fejl: 2 point 
 

5-6 fejl: 1 point 
 

7+ fejl: 0 point 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

JUICEBAR 
 

 

RETTEARK 
 

Husk at indsamle opskriftarket, før du udleverer 
hovedregningsopgaven. 

 
Hovedregningsopgave 
En gæst bestiller 4 juice á 27 kr, og en sandwich til 42 kr. 
Gæsten betaler med 200 kr. og viser samtidig sit 
arrangørkort, som giver 20% rabat. Hvad skal gæsten have 
tilbage? 

 
80 kr. 
Gruppen må først gå videre til bestillingsopgaven, når de er 
kommet med det korrekte svar. 

 
Bestillingsopgaven 
Efter gruppen har placeret kortene, vendes de om. Den 
korrekte rækkefølge er: 

 
C A R P E _ D I E M 

 
 
 

Bedømmelse 
 

0-1 fejl: 4 point 
 

2 fejl: 3 point 
 

3-4 fejl: 2 point 
 

5-6 fejl: 1 point 
 

7+ fejl: 0 point 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser & Omsorg, sundhed og pædagogik 

MORGENTRÆNING 
 

 

En fitnesstræner vejleder andre i, hvordan man 
træner kroppen. De ved en masse om styrke- og 
konditionstræning, og de er gode til at motivere andre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det kan være hårdt at sove på et tyndt liggeunderlag i et 
telt, så det gælder om at få gang i kroppen om morgenen. 
I forbindelse med at udvikle et træningsprogram skal I 
analysere en række øvelser. 

 
Kom i gang 

 
Læg alle kortene ud på bordet. 
For hvert øvelseskort gør I følgende: 

 
1. Prøv øvelsen, og mærk efter hvilke muskler der belastes. 
2. Hver øvelse har et bogstav angivet på kortet. Med 

whiteboardmarker noteres nu bogstavet ud for de 
muskelgrupper, som øvelsen primært aktiverer. 

3. Der kan være tomme felter og felter med mere end ét 
bogstav. 

4. Udfør, vis og tegn evt. en øvelse, der aktiverer biceps, som kan 
gennemføres på en festivalcampingplads. 

Materialeliste: 
 

Afleveringsark 
Kort med øvelser 
Whiteboardmarker 
Papir og skriveredskaber 

Bedømmelse 
 

Der gives point for korrekt besvarelse 
af muskeloversigten og for en god 
bicepsøvelse. 

 
0-5: = 1 point 
6-10: = 2 point 
11-15:  = 3 point 
16-20:  = 4 point 

 
Øvelsen med biceps kan trække fra, 
hvis den ikke er god nok. 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser & Omsorg, sundhed og pædagogik 

MORGENTRÆNING 
 

 

AFLEVERINGSARK 
(Muskeloversigt) 

 
 
 
 

Bryst Kredsløb/Kondition Skulder 

  

  

Forside af lår Balle 

Bagside af lår 

 



Fødevarer, jordbrug og oplevelser & Omsorg, sundhed og pædagogik 

MORGENTRÆNING 
 

 

RETTEARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryst Kredsløb/Kondition Skulder 

   

  

 

Mave 

 
 

 

Forside af lår 

 
Balle 

A B G H 

Bagside af lår 

A B G H C 

 

B C D G 

Bedømmelse 
 

Der gives point for korrekt besvarelse af muskeloversigten og for en 
god bicepsøvelse. 

 
0-5: = 1 point 
6-10: = 2 point 
11-15: = 3 point 
16-20: = 4 point 

 
Øvelsen med biceps kan trække fra, hvis den ikke er god nok. 



Kontor, handel og forretningsservice 

MUSIKPROGRAM 
 

 

 
 

En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx 
koncerter og fester. En vigtig del af arbejdet går ud på at finde 
den rette oplevelse til deltagerne. 

Materialeliste: 
 

100 kort med kunstnere 
Lommeregner 
Papir og skriveredskaber 

 
 

 
Noget af det allervigtigste for en musikfestival er 
programmet. Hvis der bliver hyret alt for billige og 
ukendte bands, bliver gæsterne væk, og hvis der er 
alt for mange dyre stjerner, hænger økonomien ikke 
sammen. Hvis programmet er genremæssigt for bredt, 
er der ikke nok til den enkelte, og hvis det er for smalt, 
er målgruppen for lille. 

 
Velkommen til kunsten at lægge det perfekte program. 

 
Til opgaven hører der 100 kort med forskellige kunstnere, 
I kan booke. 

 
 

Kom i gang 
 

1. Læg kortene ud på bordet 
2. Vælg 2-3 genrer, som I vil lade indgå i programmet. 
3. Sammensæt programmet med øje for at skabe mest 

værdi for pengene. Læg alle likes sammen og divider 
med det samlede antal $. 

4. Vis programmet og ”regnskabet” for lærerne. 
5. Tag evt. et billede af programmet. 
6. Udfyld afleveringsarket 

 
 

Genrer 
 

       Hip Hop  

 

Metal 

Regler 
 

Sammensæt et program bestående af præcis 20 
kunstnere. 

 
For hver af de valgte genrer skal være: 

 
 

• MINDST 6 KUNSTNERE 
 
 

• MINDST 1 ”SUPER POPULÆR” 
 
 

• MINDST 1 ”UNGDOMSFAVORIT” 

Rock 

 
 

Pop 
 
 

Electronica 

$ 
----- = ? 

Bedømmelse 



Kontor, handel og forretningsservice 

MUSIKPROGRAM 
 

 

AFLEVERINGSARK Gruppe:  Bord:   
 
 

I skal vælge 20 kunstnere og regne prisen ud. 

Skriv jeres resultat i boksen 

 
Sæt ring om de 2-3 genre I har valgt: 

 
 
 

Hip Hop Metal Rock Pop Electronica 

 

Hvilke kunstnere (min. 6 kunstnere pr. genrer) har I valgt? 
 
 
 

 Genre 1  Genre 2  Genre 3  

  
1. 

  
1. 

  
1. 

 

 2.  2.  2.  
 3.  3.  3.  
 4.  4.  4.  
 5.  5.  5.  
 6.  6.  6.  
 7.  7.  7.  
 8.  8.  8.  
 9.  9.  9.  

 10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 10. 
11 
12. 
13. 
14. 

 10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

 

 
Opfylder I kravet om, at der skal være mindst 1 ”Super populær” og mindst 1 ” Ungdomsfavorit” i alle 

genrer? Sæt ring om nedenstående for at tjekke, at I har alle krav opfyldt i alle genrer. 

 
Super populær Super populær Super populær 

Ungdomsfavorit Ungdomsfavorit Ungdomsfavorit 

 =  =   
$ 



Kontor, handel og forretningsservice 

MUSIKPROGRAM 
 

 

RETTEARK 
 

Eleverne angiver selv en kombination af kunstnere ved at 
udvælge 20 kort. De udregner også selv forholdet mellem 
likes og udgifter. Du skal: 

 
1. Give point ud fra deres beregnede forhold mellem 

udgifter og likes. 
2. Se afleveringsark 
3. Bekræfte at forholdet mellem likes og udgifter er 

angivet korrekt. 
4. Tjekke at alle krav er opfyldt. Dvs. 20 kunstnere i alt 
og for hver genre, som er med, skal der være: 

 
 

• MINDST 6 KUNSTNERE  

• MINDST 1 ”SUPER POPULÆR”  

• MINDST 1 ”UNGDOMSFAVORIT” 

>0,60: = 3 point 
 
>0,65: = 4 point 

>0,50: = 2 point 
----- = ? 
$ 

>0,40: = 1 point 
Bedømmelse 



Kontor, handel og forretningsservice 

RISIKOSTYRING 
 

 

Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange 
sammenhænge. På skolen lærer du om salg, indkøb og 
logistik, hvor indhentning af tilbud er en del af det. 

 
 
 

Klædt på til regnvejr 
 

Det er vigtigt at skabe overskud løbende, så man kan 
dække underskud, hvis det fx regner meget. Festivalen 
ønsker at vide, hvor stort et overskud der kræves i år med 
tørt vejr, hvis festivalen skal løbe rundt. 

 
Facts 

 
• En festivalgæst giver i gennemsnit en indtægt på 2.000 kr. 
• Der tages udgangspunkt i de seneste 10 års regn i 

festivalugen. (se graf nederst) 

Materialeliste: 
 

Lommeregner/smartphone 
Papir og skriveredskaber 

 
 

Kom i gang 

1. Hvor mange ekstraordinære udgifter på 
grund af regnvejr har der været de seneste 10 år? 

2. Hvor mange gæster kommer der i 
gennemsnit om året? 

3. Hvor mange indtægter fra gæster er 
der i gennemsnit pr. år? 

4. Hvis man fratrækker en gennemsnitlig 
ekstraordinær udgift til regn, hvor mange 
penge er der så tilbage til at lave festival for 
pr. år? 

 
 
 
 

 

 



Kontor, handel og forretningsservice 

RISIKOSTYRING 
 

 

AFLEVERINGSARK Gruppe:  Bord:   
 

 

 
 

1. Hvor mange ekstraordinære udgifter på grund af regnvejr har der været de seneste 10 år? 
 
 
 
 

2. Hvor mange gæster kommer der i gennemsnit om året? 
 
 
 
 
 

3. Hvor mange indtægter fra gæster er der i gennemsnit pr. år? 
 
 
 
 
 

4. Hvis man fratrækker en gennemsnitlig ekstraordinær udgift til regn, hvor mange penge er 
der så tilbage at lave festival for pr. år? 

Bedømmelse 
Der gives 1 point for hvert korrekt besvaret spørgsmål. 



Kontor, handel og forretningsservice 

RISIKOSTYRING 
 

 

RETTEARK 
 

 
Hvor mange ekstraordinære udgifter på grund 
af regnvejr har der været de seneste 10 år? 

De seneste 10 år har der været 1 år med voldsom regn 
og 3 år med regn. Det giver merudgifter for i alt 5 mio. 
kr. på 10 år. 

Svaret er 5.000.000 kr. 

Hvor mange gæster kommer der i gennemsnit 
om året? 

Igen har der været 1 år med voldsom regn og 3 år med 
regn, de seneste 10 år. Det giver i alt 175.000 gæster. 

Svare er 17.500 gæster. 

Hvor mange indtægter fra gæster er der i 
gennemsnit pr. år.? 

17.500 gæster betaler hver især 2.000 kr. 

Svaret er 35.000.000 kr. 

Hvis man fratrækker en gennemsnitlig 
ekstraordinær udgift til regn, hvor mange 
penge er der så tilbage at lave festival for pr. 
år? 

I gennemsnit er der 500.000 kr. i ekstraordinære 
udgifter i forbindelse med regn. Med indtægter fra 
gæster på 35 mio. kr. giver det: 

Svaret er 34.500.000 kr. 

Bedømmelse 
Der gives 1 point for hvert korrekt besvaret spørgsmål. 



Kontor, handel og forretningsservice 

FESTIVALPLADSEN 
 

 

Bedømmelse 

I får 1-4 point, efter hvor godt I kan argumentere for 
jeres forslag 

 

En marketingkoordinator leder som regel 
markedsføringsevents så som messer, produktlanceringer mv., 
men det kan også handle om at optimere placeringen af boder 
og scener på en festival. 

Materialeliste: 
 

Områdekort 
Brikker med boder, telte og andre elementer 
Whiteboardmarker 
Køkkenrulle eller lign. 

 
 

 

 

Eksempler på hensyn 
• Flugtveje, så redningskøretøjer kan komme til 

• Afstand til førstehjælp 

• Støj fra scener og hvilken retning støjen har 

• Nem adgang fra camp til scener 

• Central placering af infobod 

• Plads til evt. kø ved madboder og toiletter 

• Afstand til toiletter 

• Handikapvenlighed 

• Scenernes placering i forhold til solen. 

• Flow, så gæsterne automatisk passerer boder 
og butikker 

• Placering af teknik i forhold til scenen 
 
 

Note: 
Man skifter scene mellem hvert band, og der spilles 
ikke på begge scener samtidigt. 

I skal nu planlægge festivalpladsen, så der bliver 
taget hensyn til det hele. 

 

Kom i gang 

1. Find alle elementerne til festivalpladsen. 
2. Prøv jer frem med at lægge alle elementerne ud på 

områdekortet, så I tilgodeser så mange hensyn som 
muligt. 

3. Tegn hegn med whiteboard marker, for at markere 
områder, som er lukket for publikum. 

4. Tag et billede med en smartphone af det endelige 
resultat og vis det til dommerne/lærerne. 



Kontor, handel og forretningsservice 

FESTIVALPLADSEN 
 

 

RETTEARK 
 

• Flugtveje, så redningskøretøjer kan komme til 

• Afstand til førstehjælp 

• Støj fra scener og hvilken retning støjen har 

• Nem adgang fra camp til scener 

• Central placering af infobod 

• Plads til evt. kø ved madboder og toiletter 

• Afstand til toiletter inkl. handicaptoiletter 

• Handikapvenlighed 

• Scenernes placering i forhold til solen. 

• Flow, så gæsterne automatisk passerer boder og 
butikker 

• Placering af teknik i forhold til scenen 

Bedømmelse 
I får 1-4 point, efter hvor godt I kan argumentere 
for jeres forslag 
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  AKTIVITETER FOR ÆLDRE  
 

Social- og sundhedshjælpere har flere opgaver udover 
traditionel pleje af mange forskellige borgere. De planlægger 
også aktiviteter ud af huset. 

 
 
 

LOUD vil gerne tiltrække flere ældre borgere til festivalen 
gennem spændende aktiviteter i campområdet og på 
festivalpladsen. Mest udenfor, men også gerne noget, der kan 
fungere i et festivaltelt, hvis det regner. 

 
 

Kom i gang 
1. Brainstorm over hvilke aktiviteter, man kunne forestille sig. 
Det kan være alt fra petanque til vinsmagning eller et 
bridgespilleområde. BRUG FANTASIEN. Alt er tilladt i denne 
fase. Brug 10 minutter 
2. Gennemgå fordele og ulemper ved de enkelte forslag og 
udvælg en aktivitet. 
Brug 5 minutter 
3. Planlæg aktiviteten 
Brug 5 minutter 

• Hvor foregår aktiviteten? 

• Hvor mange ældre kan deltage? 

• Hvad kræves der af materialer og instruktion? 

4. Beskriv aktiviteten på et A3-ark. Gerne med 
skitser Brug 5 minutter. 

Materialeliste: 
 

Papir og tegneredskaber 
Gerne farver 

 

 

 

Bedømmelse 
I denne opgave er der ikke decideret korrekte 
eller forkerte 
løsninger. 
Der gives 0-4 point for opgaven med lige vægt 
på følgende: 

 
Proces 
• Nåede I i mål med opgaven? 

 
Idé 
• Er idéen original? 
• Vil det tiltrække målgruppen? 

 
Realiserbarhed 
• Er det billigt at gennemføre? 
• Kan det fungere under alle vejrforhold? 
• Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt? 



Omsorg, sundhed og pædagogik 
 

 

AKTIVITETER FOR ÆLDRE 
RETTEARK. 

 
 

Bedømmelse 
I denne opgave er der ikke decideret korrekte 
eller forkerte 
løsninger. 
Der gives 0-4 point for opgaven med lige vægt 
på følgende: 

 
Proces 
• Nåede I i mål med opgaven? 

 
Idé 
• Er idéen original? 
• Vil det tiltrække målgruppen? 

 
Realiserbarhed 
• Er det billigt at gennemføre? 
• Kan det fungere under alle vejrforhold? 
• Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt? 
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  SPECIELLE VENNER  
 

Nogle social- og sundhedsassistenter (sosu-assistenter) 
bliver ansat som personlige hjælpere for mennesker med 
fysiske handicap. 

 
 

LOUD vil gerne hjælpe til med at nedbryde fordomme om 
unge med funktionsnedsættelser og dermed skabe relationer 
mellem alle slags unge. 

Jeres opgave er at skitsere et eller flere tiltag, som kan bringe 
grupperne sammen og skabe nye venskaber på tværs og 
nedbryde fordomme. 

Det er ikke nogen let opgave, men I skal gøre et forsøg. 
 
 

Kom i gang 
1. Brainstorm over alle tiltag, I kan forestille jer. 
Brug fantasien. Alt er tilladt i denne fase. 
Brug 10 minutter 
2. Gennemgå fordele og ulemper ved de enkelte forslag 
og udvælg en aktivitet. 
Brug 5 minutter 
3. Planlæg aktiviteten Brug 5 minutter 
• Hvor foregår aktiviteten? 
• Hvor mange kan deltage? 
• Hvad kræves der af materialer og instruktion? 
4. Beskriv aktiviteten på et A3-ark. Gerne med skitser. 
Brug 5 minutter

Materialeliste: 
 

Papir og tegneredskaber 
Gerne farver 

 
 

 

Bedømmelse 
 

I denne opgave er der ikke decideret korrekte eller forkerte løsninger. Der gives 0-4 point for opgaven med lige 
vægt på følgende: 

 
Proces: Nåede I målet? Brugte I tiden optimalt? 

 
Idé: Er ideen original? Vil det fungere? 

 
Realiserbarhed: Er det billigt at gennemføre? Kan det fungere under alle vejrforhold? Er det 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt? 

 
Ligeværdig deltagelse: Kan forskellige unge deltage ligeværdigt i aktiviteten? 
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SPECIELLE VENNER 
RETTEARK 

 

 
 

Bedømmelse 
I denne opgave er der ikke decideret korrekte eller 
forkerte løsninger. 

Der gives 0-4 point for opgaven med lige vægt på 
følgende: 

 

Proces: 
• Nåede eleverne i mål? 

• Brugte de tiden optimalt? 
 
 

Idé 

• Er ideen original? 

• Vil det fungere? 
 
 

Realiserbarhed 

• Er det billigt at gennemføre? 

• Kan det fungere under alle vejrforhold? 

• Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt? 
 
 

Ligeværdig deltagelse 

Kan forskellige unge deltage ligeværdigt i aktiviteten? 



Teknologi, byggeri og transport 

FESTIVALSTOLE OG -BORDE (1 AF 2) 

 

 

 
Der indgår en del opmåling og matematik i en tømrers 
arbejde. I denne opgave skal I arbejde med opmåling 
og udregne materialeforbrug. 

 
 
 
 

Det kan være rigtig hårdt for benene og ryggen at være 
på festival, og derfor ønsker LOUD at tilbyde festivalstole, 
så alle har mulighed for at sidde behageligt. 

Der indgår tre forskellige slags lister i stolen. 
I skal udregne antal lister, der skal købes i alt, for at 
kunne lave 10 stole. Hver liste er 300 cm. lang. 

Hvor mange lister skal der købes? 
1. Mål længderne af de forskellige lister i stolen. 

2. Hvor mange lister af hver slags skal der bruges 

til at lave 10 stole? 

 
 

Tip: find frem til hvor mange hele stykker 
der kan laves af en liste. 

Materialeliste: 
 

Festivalstol 
Papir og tegneredskaber 
Lommeregner 

 
 
 

C 
A 

 
 
 
 

 

B 
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FESTIVALSTOLE OG -BORDE (2 AF 2) 
 

 

En maskinsnedker fremstiller blandt andet møbler 
ved hjælp af maskiner. En stor del af arbejdet går ud 
på at planlægge og klargøre maskiner og materialer til 
produktion. Du skal betjene og vedligeholde maskinerne 
samt kende de nyeste teknikker. 

 
 
 
 
 
 

Mange madboder har efterspurgt mindre borde. Til den 
opgave har en designer tegnet et bord, som I har fået 
udleveret en model af i størrelsesforholdet 1:5. 

Bordet laserskæres ud af en træplade 
(krydsfinerplade), som er 122 cm x 244 cm. 

Hvor mange hele krydsfinerplader skal der 
bruges til at fremstille 10 borde? 

Materialeliste: 

Model af bord i størrelsesforholdet 1:5 
Papir og tegneredskaber 
Millimeterpapir (en pr. gruppe) 
Lineal og Tommestok 
Passer 
Lommeregner (evt. smartphone) 
Saks 

 
 

1. Tegn en firkant på millimeterpapir der angiver 
krydsfinerpladen i størrelsesforholdet 1:10. 

2. Foretag en opmåling af bordet og tegn delene 
på et andet papir i størrelsesforholdet 1:10 
(det vil sige halv størrelse i forhold til den 
udleverede model) og klip det ud. 

3. Hvor mange borde kan man lave ud af en hel 
krydsfinerplade? 

4. Hvor mange hele krydsfinerplader skal der 
bruges til 10 borde? 
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FESTIVALSTOLE- OG BORDE 
 

 

 
 

AFLEVERINGSARK Gruppe:  Bord:   
 

 
 
 
 
 
 
 

Hvor mange lister skal der bruges til 10 festivalstole? 

A: Liste 16 mm x 42 mm x 300 cm (Sæde og ryglæn):    

B: Liste 16 mm x 45 mm x 300 cm (Ben):      

C: Liste 20 mm x 43 mm x 300 cm (Ryg):      

 
 
 

Hvor mange plader skal der bruges til af fremstille 10 borde?    
 
 

Bedømmelse 
 

Festivalstol 
 

Der gives 1 point, hvis I angiver indenfor +- 2 lister 

Der gives 2 point, hvis I angiver indenfor +- 1 lister 

Festivalbord. 

Der gives 2 point ved korrekt svar. 
Der gives 1 point, hvis I angiver indenfor +- én plade. 
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FESTIVALSTOLE- OG BORDE 
 

 

 
 

 

RETTEARK Denne opgave er delt ind i to delopgaver. Vær opmærksom på at 
give gruppen materialer til begge opgaver samtidig. 
Opgaven kræver hjælp fra lærerne fx til organisering. Gruppen kan 
med fordel dele sig i to mindre grupper. 

 
 

 

Festivalstol 
Deltagerne skal måle stolen op og udregne materialeforbrug. 
Der tages udgangspunkt i en beregning af 10 stole. 

Der er indlagt en lille fælde i opgaven ved at man kan skære 
et ekstra stykke ud af hver liste, så for hver syv smalle lister 
er der til en ekstra stol, og for hver fire brede lister, er der nok 
til en ekstra stol. 

 
 

 
Forklaring: 

Der er behov for 70 stykker, der er 34 cm lange i profilen 16 
mm x 42 mm. Der kan laves 8 stykker ud af hver liste. 
Det giver 70/8 = 8,75, som rundes op til 9 stk. 

Der er behov for 20 stykker, der er 52,5 cm lange i profilen 
16 mm x 45 mm. Der kan laves 5 stykker ud af hver liste. 
Det giver 20/5 = 4 stk. 

Der er behov for 20 stykker, der er 68 cm lange i profilen 20 
mm x 43 mm. Der kan laves 4 stykker ud af hver liste. 
Det giver 20/4 = 5 stk. 

Denne opgave er delt ind i to delopgaver. Vær opmærksom 
på at give gruppen materialer til begge opgaver samtidig. 

Festivalbord 
Deltagerne skal udregne materialebehov ved 
udgangspunkt i en produktion af 10 stk. 

 
 

Bedømmelse 
Løsning ved 10 stole: 

A: 9 stk. lister i 16 mm x 42 mm x 300 cm (Sæde og 
ryglæn) B: 4 stk. lister i 16 mm x 45 mm x 300 cm (Ben) 
C: 5 stk. lister i 20 mm x 43 mm x 300 cm (Ryg) 

Giv 1 point, hvis de angiver indenfor +/- 2 lister. 

Giv 2 point, hvis de angiver indenfor +/- 1 liste. 

Bedømmelse 
Der er plads til 2,5 bord pr. plade, så det 
korrekte svar er 4 plader. 

Der gives 1 point, hvis deltagerne svarer 5 
plader. Der gives 2 point, hvis deltagerne 
svarer 4 plader. 
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  DÅSEPRESSER  
 

En smed kan konstruere en lang række ting i metal, men 
for at det skal lykkes optimalt, skal smeden kunne forstå 
konstruktionstegningerne. I denne opgave skal I hjælpe 
med at formidle designet af en dåsepresser, så en smed 
kan konstruere den. 

 

Forestil jer en smed, som skal konstruere den 
dåsepresser, som I har fået udleveret. Vel at mærke kun 
ud fra den vejledning I skal til at lave nu. Smeden kommer 
ikke til at se hverken fotos eller selve dåsepresseren. Ud 
fra jeres tegninger - og kun dem - skal vedkommende 
kunne skabe en dåsepresser, magen til den I har. I vil 
blive bedømt på, hvor nemt det er at forstå jeres vejledning. 
Tænk på en samlevejledning til et legosæt eller et Ikea-møbel. 

 

En god instruktion giver klare svar på følgende 
spørgsmål: 

1. Hvilke dele består dåsepresseren af? Tildel evt. delene 
bogstaver eller numre, så man kan referere til dem 
senere. 

2. Angiv målene på de forskellige dele. Også 
materialetykkelser, hvis muligt. 

3. I hvilken rækkefølge samler man delene? 
4. Tegn dåsepresseren set fra oven og set fra siden. 

 
Proces 

For at gøre processen nemmere, så start med at skitsere en 
løsning på noget papir, hvor I hurtigt kommer rundt om det 
hele. Lav derefter den færdige præsentation på A3-papir, hvor 
tingene bliver gennemgået. 

Materialeliste: 

Dåsepresser 
A3 papir 
Tegneredskaber 
Lineal 

 
 
 
 

 

 

Bedømmelse 
0-4 point 
En smed skal kunne skabe en dåsepresser nogenlunde magen til den udleverede, alene ud fra 
opgavebesvarelsen. 

1. Er alle dele af dåsepresseren beskrevet? 
2. Er der mål på alle dele, som skal bruges? 
3. Kan man samle dåsepresseren med udgangspunkt i vejledningen? 
4. Er tegninger ok og inklusiv korrekte mål? 
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DÅSEPRESSER 
RETTEARK 
1. Er alle dele af dåsepresseeren beskrevet? 
2. Er der mål på alle dele, som skal bruges? 
3. Kan man samle dåsepresseren med udgangspunkt i vejledningen? 
4. Er tegningerne ok? 

 
 

Bedømmelse 
0-4 point 
En smed skal kunne skabe en dåsepresser nogenlunde magen til den udleverede, alene ud fra 
opgavebesvarelsen. 

 
Vurdér ud fra følgende kriterier: 

1. Er alle dele af dåsepresseren beskrevet? 
2. Er der mål på alle dele, som skal bruges? 
3. Kan man samle dåsepresseren med udgangspunkt i vejledningen? 
4. Er tegninger ok og inklusiv korrekte mål? 
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INFORMATIONSPLAKAT 
 

 

Bedømmelse 

0-4 point ud fra følgende kriterier: 
1. Kan man forstå budskabet uden at læse ret meget? 

(1 point) 
2. Kan man forstå plakaten på afstand? (1 point) 
3. Vil plakaten få gæsterne til at tale om budskabet? (1 point) 
4. Er det en original idé? (1 point) 

Mediegrafikere er dygtige til at kommunikere visuelt. De kan 
formidle et komplekst budskab, så det fremstår enkelt og 
dermed hurtigt kan forstås. I denne opgave lader vi som om, 
I er mediegrafikere ansat på Loud-festivalen. 

 
 
 
 

I skal kommunikere et budskab ud til festivalens 
gæster gennem en plakat. 

Vælg ét af følgende budskaber: 
1. Crowdsurfing forbudt 

2. Brug ørepropper 

3. Pas på hinanden 
 
 

Skitsér plakaten i hånden 
Der er ikke tale om den endelige plakat, men om en skitse, 
som senere kan rentegnes og trykkes. I skal ikke bekymre 
jer om, hvorvidt I kan tegne det perfekt. Det handler om ideen, 
der kan få budskabet ud til gæsterne. 

Materialeliste: 

A3-papir 
Tegneredskaber inkl. farver 
Lineal 
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INFORMATIONSPLAKAT 
 

 

RETTARK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bedømmelse 

0-4 point ud fra følgende kriterier: 
1. Kan man forstå budskabet uden at læse ret meget? (1 point) 
2. Kan man forstå plakaten på afstand? (1 point) 
3. Vil plakaten få gæsterne til at tale om budskabet? (1 point) 
4. Er det en original idé? (1 point) 
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Samlet materialeliste til de 11 opgaver 
Fødevarer, jordbrug og oplevelser – Catering Crew 
Catering (Spaghetti Bolognese + Blinis) 

13 kort med ingredienser 

13 kort med mængder  

Skriveredskaber 
 

Juicebar 
Ark med juiceopskrifter 

Ark med regneopgaver 

Ark med bestillinger 

Kort med juiceingredienser 

 

Morgentræning  
Muskeloversigt  

Kort med øvelser 

Whiteboardmarker 

Papir og skriveredskaber 

Køkkenrulle eller lign. 

 

Kontor, handel og forretningsservice – Management Crew 
Musikprogram 

100 kort med kunstnere 

Lommeregner – evt. smartphone 

Papir (millimeterpapir) og skriveredskaber 
 

Risikostyring 
Lommeregner – evt. smartphone 

Papir og skriveredskaber 
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Festivalpladsen 
Områdekort 

Brikker med boder, telte og andre elementer 

Whiteboardmarker  

Køkkenrulle eller lign. 
 

Omsorg, sundhed og pædagogik – Camp Crew 
Aktiviteter for ældre 

Papir og tegneredskaber 

Gerne farver  
 

Specielle venner  
Papir og tegneredskaber  

Gerne farver 
 

Morgentræning  
Muskeloversigt  

Kort med øvelser 

Whiteboardmarker 

Papir og skriveredskaber 

Køkkenrulle eller lign. 
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Festivalstole og –borde 

1 stk. festivalstol 

Papir og tegneredskaber 

Lommeregner – evt. smartphone 

Tommestok og Lineal 

Model af bord i størrelsesforholdet 1:5 

Millimeterpapir 

Passer 

Saks 
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Dåsepresser 
Dåsepresser 

A3-papir  

Tegneredskaber  

Lineal / målebånd  

 
Informationsplakat 

A3-papir 

Tegneredskaber inkl. farver 

Lineal 

Sakse 

Farver 
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