Dette bilag er en del af OL for FGU elever på emu.dk.
Udarbejdet af FGU Trekanten for Børne- og Undervisningsministeriet marts 2022.

Projektopgave til planlægning af OL-dag
Opgave
I de kommende fem uger skal I arbejde med at udvikle en OL-dag. I vil blive præsenteret for
OL-relaterede emner i en lang række af jeres normale fag. Sideløbende skal I bruge jeres
viden fra emnerne ind i jeres OL-projektplanlægningen. Dansk, DSA, engelsk, matematik og
idræt vil komme til at fylde rigtig meget.
I projekttimerne handler det om at få planlagt en OL-idrætsdag, som skal kunne afholdes for
hele FGU-trekanten i Fredericia. Der skal altså kunne afholdes jeres form for OL, hvor alle
eleverne på skolen kan deltage.
Projektet bliver delt i 2.

Del 1: Forberede plan
I skal i gruppen forberede en plan for afholdelsen af OL på skolen. Planen skal kunne
fremlægges for de andre grupper fredag i uge 24. Husk, det er meget vigtigt, at du har styr
på, om du skal lave en Corona-venlig plan eller en uden Corona.
Planen skal indeholde:










Hvilke discipliner skal være med på dagen, og hvordan skal de foregå?
Tidsplan for dagen.
Hvordan skal holdene/eleverne på skolen deles op?
Beskrivelse af OL-dagen til de andre værksteder, så de kan forberede sig.
Hvem skal stå for hvad?
Hvad skal der købes ind, og hvad skal der bruges af remedier.
Skal nogle af de andre værksteder lave noget for os – og evt. hvad?
Hvem skal deltage i disciplinerne?
Og gerne mange flere ting.

Del 2: Lave fælles plan
I del to skal der, ud fra det der er stemt om, laves en fælles plan for dagen. Her vil i som
gruppe blive sat til at finpudse nogle af de ting, der er stemt igennem. Derfor er denne del ikke
detailstyret, før der er blevet stemt og vedtaget, hvem der skal gøre hvad.
Husk billeddokumentation gennem hele processen og sørg for, at alle har alle
opgaver.

