
Tusen takk! ...alt jeg ber om er..
• at du kopierer og bruker

opplegget så mye du ønsker –
for din bruk i ditt klasserommet.

• at du ikke deler, sender eller
legger ut opplegget på nettet.

• at du ikke deler opplegget med
kollega uten å kjøpe ekstra
lisenser til halv pris!

Det at du velger å bruke mitt 
materiell for å spare tid og ha det 
kjekt sammen med elevene betyr 
mye for meg! Min lidenskap er å 
hjelpe flotte lærere i en travel 
hverdag, og å motivere elevene 
deres. Samtidig gir dette meg 

muligheten til å holde tak over 
hodet og mat på bordet til familien 
min. Jeg er heldig! Takk skal du ha!

... finn meg på nett!

Nyhetsbrev Nettside Instagram Pinterest Facebook

Hjertelig hilsen,
♥Maren

Følg nyhets-
brevet for å 

ikke gå glipp av 
oppdateringer!

E-post

Takk til...
I dette opplegget har jeg 

brukt grafikk og skrifttyper 
kjøpt hos disse kunstnerne:

MÅNEDLIG TREKNING
Feedback & vinn!

Feedback er viktig for å holde ressursene oppdaterte, 
inspirerende og verdifulle! Legg igjen din tilbakemelding 

på dette opplegget for å få TpT Credits OG for å bli 
med i min månedlige 3 x  TpT gavekort-

trekning! De tre vinnerne vil bli annonsert via en 
melding til følgere på TpT – så sørg for å klikke på 

den grønne følge-stjernen på siden!

http://eepurl.com/bLCikn
https://www.pinterest.com/malimomode/
http://www.malimo.no
http://www.instagram.com/malimomode
mailto:maren@malimo.no
https://www.facebook.com/MalimoModeNO/


Hei på deg!
Maren heter jeg!

Når jeg ser tilbake på oppveksten min, 
ungdomstiden, videregående og ikke minst 
begynnelsen på voksenlivet .. ja, da ser jeg 
at det var meningen at jeg skulle bli lærer. 

Jeg har alltid hatt en lidenskap for å 
forklare. Og for å jakte etter en annen 

måte å forklare på, helt til det gir mening!

Lærerutdanningen min ved Høgskolen i Bergen 
overbeviste meg om at jeg hadde funnet plassen min, det jeg trivdes med. 
Læreryrket er krevende, utfordrende, spennende, engasjerende og fantastisk! 

Bli med i fellesskapet vi har på Facebook, og få tilgang til 
ressursbanken på nettstedet mitt.  Sammen klarer vi alt! 

Har du spørsmål eller tanker du vil dele med meg hører jeg gjerne fra deg! 
Send meg en e-post på maren@malimo.no!

TIPS TIL DEG Ulike serier

Diplomer Vi utforsker-
serien

Vi øver-
serien

Høyfrekvente ord

mailto:maren@malimo.no
http://bit.ly/mertid_facebook
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Malimo-Norsk-Undervisningsmateriell/Category/-Vi-over-serien-257422
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Malimo-Norsk-Undervisningsmateriell/Category/-Diplomer-belonning-257425
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Malimo-Norsk-Undervisningsmateriell/Category/-Vi-utforsker-serien-257421
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Malimo-Norsk-Undervisningsmateriell/Category/-Norsk-1-2-257431


VIKTIG INFORMASJON 1
Infobretteboken krever at du bruker malen riktig og denne utskriftsguiden 

nøye for at du skal kunne sette sammen boken!

1 . S k r i v e re n  d i n  b e s t e m m e r  r e g l e n e !

Å prøve med en modell er viktig. 

Jeg har lagt ved to varianter 

(eksempel 2 er enklest!). Uansett 

hvilken variant du skal prøve så 

MÅ bretteboken skrives ut via 

PDF-format. Du MÅ også velge 

«tilpass» på utskriftsalternativet. 

Ellers vil ikke bretteboken passe.

På eks. 1 er alle sidene «riktig vei». 

Da skriver du ut side 1, 3 og 5. Ta 

dem slik de kom ut av skriveren, og legg dem tilbake i papirskuffen (om de skal ligge 

med skriftsiden opp eller ned er avhengig av din skriver). Så skriver du ut side 2, 4 og 6 

på de samme arkene. Hvis skriveren din er motsatt av min skal du da kunne brette 

boken sammen. Fungerte det?

På eksempel to er annenhver side opp ned. Da kan du velge dobbeltsidig utskrift, og 

bretteboken skal kunne settes sammen uten problemer – hvis din skriver har like 

innstillinger som min. Jeg kan umulig vite hvordan alle skrivere er satt sammen, så her 

må du regne med litt prøving og feiling. Se også på bildene og videoen jeg har lagt ut på 

bloggen for ytterligere informasjon!

Fungerte det nå?

Prøv et par ganger til, og så sender du meg en epost på maren@malimo.no !

mailto:maren@malimo.no
http://blogg.malimomode.no/2016/07/infobrettebok.html


VIKTIG INFORMASJON 2
Infobretteboken krever at du bruker malen riktig og denne utskriftsguiden 

nøye for at du skal kunne sette sammen boken!

2 . V i s u a l i s e r i n g  av  u t s k r i f t

Hvis du ikke kan bruke eksempel 2 og enkelt skrive ut dobbeltsidig må du prøve

å skrive ut side 1, 3 og 5 først. De vil komme ut slik. Samle 

dem og legg dem inn i skriveren igjen. Din skriver 

avgjør om de skal ha skriften opp eller ned. 

Skriv så ut side 2, 4 og 6.

Litt avhengig av skrivertype kan det hende

du må prøve litt ulike varianter. Når du

legger inn de tre første sidene er det tre

ulike måter som kan gi deg riktig resultat.

1: Sidene legges inn med skriftssiden opp.

2: Sidene legges inn med skriftssiden ned.

3: Sidene legges inn enten med skriftssiden

opp eller ned – men de må også roteres! Hvis du ser på illustrasjonen betyr det: du 

legger ikke inn arkene med enden der det er barn med hendene i været først. Du 

roterer arkene 180 grader og legger inn «Velkommen til skolestart»-siden først. 

3 .  L a g  d e g  n o t a t e r  p å  u t s k r i f t s m a l e n

Når du har klart å skrive ut malen og brettet den sammen, da er det lurt å ta litt 

notater. Jeg pleier å skisse ut hva jeg vil ha med på de ulike sidene, så jeg vet hvor jeg får 

plass. Den eneste bretten som har låst innhold på denne bretteboken er den første 

(Kontaktinformasjon). Alle de andre kan du redigere som du selv vil. Jeg anbefaler å la 

baksiden være for notater, spesielt hvis du skal dele ut brettebøkene på foreldremøte. 

Jeg syns det er super å gå gjennom bøkene sammen med foreldrene der!



VIKTIG INFORMASJON 3
Infobretteboken krever at du bruker malen riktig og følger utskriftsguiden 

nøye for at du skal kunne sette sammen boken!

4  .  R e d i  g e r  t  e k s t  e n  i  m  a l  e n  !

Som sagt kan nesten alt på denne bretteboken redigeres etter behov. Jeg syns det er 

greit å ha med det som er på eksempelet mitt, men her er det fritt frem. Jeg har lagt inn 

hjelpetekster i malen. For å få samme skrifttype som jeg har brukt i min infobrettebok 

må du installere skrifttypen «KG Miss Kindergarten». Den kan lastes ned gratis på 

TpT her! (Da kan du bruke den fritt privat og i eget klasserom, men kan ikke legge ut 

noe med den på nettet uten å kjøpe lisens!)

Det du må kunne i PowerPoint er:

• Sette inn, redigere og skrive i tekstbokser.

Dra dem rundt etter behov for å få brette-

boken slik du ønsker! Mine tekstfelt er med

så du kan bruke dem, flytte dem eller endre

innholdet som du selv ønsker.

• Endre skriftstørrelse.

• Sette inn grafikk/bilder hvis du ønsker det.

• Å LAGRE FILEN SOM PDF!

Å lagre bretteboken som PDF er essensielt for at den skal kunne skrives ut riktig. Klikk 

på Fil – Lagre som… Der skal du finne alternativet! Margene i PowerPoint vil gjøre at 

du ikke kan sette sammen boken. I tillegg må du ha filen i PDF hvis din skriver er 

avhengig av at du snur sidene (se punkt 1).

https://www.teacherspayteachers.com/Product/KG-Miss-Kindergarten-Font-Personal-Use-1310872


VIKTIG INFORMASJON 4
Infobretteboken krever at du bruker malen riktig og følger utskriftsguiden 

nøye for at du skal kunne sette sammen boken!

5 . S k r i v  u t  i n f o b re t t e b o ke n  ( b a s e r t  p å  
e r f a r i n g e n e  d i n e  f r a  s t e g  1 ! )

Siden du prøvde og feilet med eksempelet mitt burde utskriften av din egen brettebok 

gå som smurt!  Du må enten skrive ut oddetallssidene og legge dem inn i skriveren 

igjen – for så å skrive ut partallssidene. Eller så kan du snu annenhver side i PDF-filen og 

skrive ut dobbeltsidig! Det bestemmer rett og slett skriveren din. 

Når utskriften er fin og

brettingen er utført kan du

stifte to stifter langs topp-

margen på hver bok – før du

deler dem i to. Jeg bruker en

enkel papirkutter som jeg har

fra scrapbooking-hobbyen,

men du klarer det fint med en

skarp og god papirsaks.

Da skulle vi være i mål!

Hvis du har noen spørsmål

eller kommentarer er det

bare å sende meg en e-post

på maren@malimo.no eller

sende en melding på Facebook-

siden min! Jeg hjelper gjerne! 

mailto:maren@malimo.no
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