
17-06-08

Jeppe & André

Meik - profil

1. Jeg er en ung dreng
2. Jeg er 18 år.
3. Jeg vejer 85 kg.
4. Jeg spiser sund mad.
5. Jeg kan godt lide sport.
6. Jeg skrive meget på min mobil.
7. Jeg er glad og positiv.
8. Jeg er kæreste med Zaza.
9. Jeg står på skatbort og jeg er meget god. 
10. Jeg bor i Bjæverskov på Græsmarkvej 14
11. Jeg går til fodbold. Jeg er den bedste på 

holdet og er træner får et mindre hold.
12. Jeg har en bil som er en Jaguar.



03-06-08

Jeppe & André

WebQuest 3

1. Støre andel af børn, der spiser sundt og færre overvægtig, især blandt unge og børn.
2. Spis frugt og grønt hver dag – 6 om dagen

spis fisk og fiskepålæg – flere dag om ugen
spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag

3. det her er en Y- telærken
 
 
 
 
  

4.  1: Kantine med egen produktion 2: Kantine med halv- og helfabrikata
3: Bod

5. efterår:kartoffelsuppe med persille og groft brød     vinter: Indisk lammegryde 
med dal og raita    forår: pitabrød med salatbar     sommer: Club-sandwich  
 
 

6. Efterår: Æbler, pære    Vinter: appelsiner, blodappelsiner   Forår: grønne 
vinduer, blå vinduer   Sommer: Jordbær, hindbær
 

7. løg, porre og rødkål.

 
8.  





Refleksionsbrev   -   Mig og mine vaner

Efter forløbet skal du evaluere hele forløbet -
hvad har du fået ud af at arbejde med emnet.
Nedenstående refleksionsbrev skal anvendes.

Du skal udfylde alle de gule felter 

 Dato:  17-6-08

 Navn:  Jeppe & André

 Hvad har du lært? Vi har lært om sund kantinemad og det hele forgik på 
Glasaxekommune  

 Hvordan er du blevet bedre? vi er ikke blevet bedre til det vi har brugt computerne mage 
gange før både til opgaver og til spil

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest? Vi har hjulpet hinanden og lærerne har hjulpet os og 
Gladsaxkommunes håndbog har hjulpet os

 Hvad var din bedste oplevelse? Det var nok i starten da vi skulle træge lod om en advatar 

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

Vi nåede ikke sår maget vi lavede kun en web-Qust.

 Hvad vil du gerne blive bedre til?

 Hvem har du samarbejdet med? André og Jeppe har været sammen.

 Hvordan var samarbejdet?  Godt.

 

 

 
 


