
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!

https://app.convertkit.com/landing_pages/85222
https://www.pinterest.com/malimomode/
http://www.malimo.no
http://www.instagram.com/malimomode
mailto:maren@malimo.no
https://www.facebook.com/MalimoModeNO/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Rebeccab-Designs
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-Geswein-Fonts


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
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10 ulike utgangsbilletter med 
redigerbar tekst ligger i 

butikken.  Klikk på bildet!

http://bit.ly/EmotikonUtgangsbilletter
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