












Hvis du skulle beskrive elevene ved din skole eller
lærlingene i din bedrift med ett ord, hva ville du da ha

sagt?
53 responses so far
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Hva kan vi gjøre på vår skole for å styrke elevenes
"Growth Mindset"?

Konstuktive og positive
tilbakemeldinger

Medvirke til å endre fokus
blant kollegaer

Skap lærerkompetanse

Framovermeldinger

Fremovermelding

Må setja av tid til korte
elevasamtalar om fagleg

utvikling, læringsstrategiar. ha
relasjonell klasseleiing..

Snakke positivt

Positive tilbakemeldinger

Klare mål for opplæring

Variere undervisningen

Fokus på uttalelser

Sette fokus på det!

 

Favorisere å prøve og feile,
fremfor resultat

Tilrettelagt undervisning

Rose god innsats

Motivere

Egenvurdering og vurdering

Bruk de flinke elevene til å
hjelpe de andre i klassen.

Individuell oppfølging

Utfordre

Motivere

Man må slutte å kopiere
tilbakemeldinger.

Snakke mere med og mindre
om elevene

Motivere



Motivera

Se eleven

Sørge for mestringsopplevelse

Positivt elevsyn

Motivasjon

Bevisstgjøre elevene

Formativ vurdering

Opplæring av personalet og
elevene om "growth mindset"

Gi de motivasjon

Holdningsendring

Endre språket ovanfor elevane
og mellom lærarane.

Være i klasserommet

















Hvis du skulle beskrive ordet «fordøyelse» med et
annet ord, hva ville du da ha sagt?

35 responses so far

Demontering av lego
Opptak av næringNæringsopptak
Meltingsprosess
Nedbryting

Nedbrytning
Spalting

Opptak

Uthenting av energi

Næringsutnyttelse

Nedbrytning av maten, slik at den kan tas inn i kroppen

Omforme
Bryte nedOppta

Nedbryting av

Produksjon ev energi

Spalting og opptak

Matprosessering

Omdanning til næringsstoff

Bearbeiding av mat
Energiomdanning



Fisken får energi fra hovednæringsstoffene. Hvilket
næringsstoff tror du fisken får mest energi fra?

Fett
28

Protein
4

Karbohydrater
2

34 responses so far





Diskuter to og to: Hvorfor er det en fordel at fisken
forbrenner fett framfor protein?

Økonomi

Ved forbrenning av fett i staden
for protein, vil fisken bli

magrere og innholde meir
protein

For å bygge muskler

Lønnsomt

Proteiner bygger muskler /
kjøtt

Fett er billigare. Protein er
dyrare.

Protein er dyrere

Fordi den da bruker av et
overskuddslager som ikke går

ut over fisken funksjoner

Protein er vanskelegare å få
tak i.

 

Fett er mest energirikt

Protein bygger muskel

Protein viktige byggesteiner

Protein er mangelvare

Fisken lagrer det bedre

Billigere

Mindre utslipp av nh3.

Energi gir vekst og utvikleng..

Billigere



Protein bygger muskler

Lagrer fettet bedre enn
proteinet

Hmm

For å ikke bryte ned
muskelmasse

Næringstett

Mer energitett

Billigere energi

Protein er dyrt

1









Vi setter energien i fôret til 100%. Hvor mange % av
energien tror du går til vekst hos laksen?

Ca 10%
2

Ca 20%
0

Ca 30%
4

Ca 40%
4

Ca 50%
2

Ca 60%
8

Ca 70%
7

Ca 80%
5

Ca 90%
2

34 responses so far





Diskuter to og to – Hva er det viktigste du har lært om
energi hos laksen i denne økta?

Genialt program ��

Energieffektiv

At 25% av energien går rett i
havet!

47 prosent til vekst, høres mye
ut

At 47% av foret går til vekst

47% av energien blir brukt til
vekst.

47 prosent

Fett er viktig som for. opptaket
til vekst er 47%

At laksen bruker 47% av
energien til vekst.

Halvparten av tilført energi går
til vekst

Halvparten går til vekst

 

Fisken er energieffektiv pga at
den er vekselvarm

At laks bruker 47% av energien
til vekst

Laks har høyt opptak av energi-
som den kan benytte til vekst

Bruker mindre en halvparten
av energi til vekst.

47 % av energien går til vekst �
�

47% energi til vekst

Refleksjon

Laks utnytter energien effektivt

Energi fremmer vekst

At den forbrenner 47%



Må lese meg opp på
energiinnhold i for.

Fett er bra.

Energi til vekst 47%

Kun halvparten til vekst

Sats på fisk istaden for kjøtt�

At jeg feil kalkulerte

Laksen er et effektivt husdyr

Bruker 47% til vekst

Laksen liker feit mat

Energieffektive





Skriv inn alle ord du forbinder med en sildenot (maks
10 ord)

91 responses so far

Sild
Omfar

Fange

Havets sølv

Agn

Maskevidde
Båt

SnurpenotVolum Lengdr

Fangst

Tonn

Wire
Fløyt

Triplex Notbinge
Notlin

Sterk, tilpassa maskestørrelse, handterbar

Stor
Mengde

Finmasket
Konsum

Omfar maskevidde flå grunn

Små masker
Not

Fiske
Sjark

Havet
Dårlig vær

Revner

Snurping

Penger i banken

Favn

Dyft
Sjø

Maske

Snurpering

Flå

Grunn

Sekken

Snurpevaier

Tau

Fangstredskap

Omfar, flå, utgifter, masker, maskevidde

Tamp

Maskestørrelse

Bein
Tråd
Dybde

Snurperinger Masker

Stjert

Nordsjønot omfer flå grunn blyline

Fiskeredskap

Sildefiske
Havbruk

Kalde fingre

Masse sild

Liker ikke sild

Sildebein

Salt vann

Hav

Ringnot

Barking

Sild e pæng











Hva er viktig å tenke på når vi måler masker i garn?
Stolpelende

Maskestørrelse

Nøyaktighet

Størrelse

Trådtykkelse

Elastisitet

Maksimumsmål

Vidde

Bruksområder

Retningen på maska

Maskestørrelse

Hva vi skal fiske på

Omfar

Konsekvent

Trådtykkelse form

Regelverk

 

Godt lys

Stolpelengde

Omfar

Regelverk

Riktig "kraft/trykk" når en
måler

Omfar

Måleeining

Knute til knute

Fiskestørrelse

Hvilken vei du måler

Bruksområde

Regelverk.

Stolpelengde

Stolpelende eller maksevidde

Regler



Hva du skal fiske

Regelverk

Lysåpning

Måleverktøy

Lysåpningen

Nøyaktighet

Omfar

Måler flere

Helmaske halvmaske

Regelverk

Strekke ut notlin

Lysåpningen

Forskrift

Nøyaktighet

Størrelse









Rekn ut:
Kva tror du maskevidden blir da?

Øø

9 omfar

140

70

70

70 mm

70

70

70

70

70

70mm

70

70

70

Ingen aning

70 mm

70mm

70 mm

70 mm

Kva tror du omfar blir da?

9

8,96 omf

9

9

9

18

9

9

9 omfar

9

9

7

9 omfar

7

9 omfar

9

9 omfar

9 omfar



70

70 mm

70 mm

70 mm



Ta et bilde nå eller del et bilde fra skolen din
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Link to video

https://vimeo.com/250453658


Oppgave
Hvert bord velger seg et undervisningsopplegg eller en annen 
presentasjon. Bruk gjerne en Power Point som utgangspunkt. 

Hvilke spørsmål kan vi stille og hvilke interaksjoner kan vi 
bruke for å øke engasjementet og læringen blant deltakerne?
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