
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 deler opplegget fritt med
kollega, men ikke legger det ut på
nettet. Del linken til opplegget
heller enn å sende det direkte.

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 et betalt opplegg for å få TpT Credits OG for å bli 

med i min månedlige 3 x  TpT gavekort-trekning! 
De tre vinnerene vil bli annonsert via en melding til 

følgere påTpT – 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

Maren Lie 
Malmo

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/-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
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Malimo-Norsk-Undervisningsmateriell/Category/-Vi-over-serien-257422
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Skremmende klovner
På flere ulike steder har noen mennesker begynt å kle seg ut som veldig skumle 
klovner. De gjemmer seg i mørket og skremmer andre som går forbi. Mange blir 
ekstremt redde fordi de tror klovnene truer livet deres. Av og til har klovnene 
med seg våpen for å være enda skumlere! Hvorfor tror du de gjør dette? 
Er det en grei ting å gjøre? Hva kan skje hvis de som kler seg ut 
fortsetter slik? Skriv hva du mener, og forklar hvorfor.
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Skremmende klovner
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Skremmande klovnar
På fleire ulike stader har nokre menneske begynt å kle seg ut som veldig skumle 
klovnar. Dei gøymer seg i mørkeret og skremmer dei som går forbi. Mange blir 
ekstremt redde fordi dei trur klovnane trugar liva deira. Av og til har klovnane 
med seg våpen for å vere ekstra skremmande! Kvifor trur du dei gjer dette? 
Er det en grei ting å gjere? Kva kan skje viss dei som kler seg ut 
held fram slik? Skriv kva du meiner, og forklar kvifor.
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Skremmande klovnar
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Scary clowns
In several different places some people have started dressing up as scary
clowns. They hide in the dark and scare the people walking by. A lot of people
are terrified, because they think the clowns are threatening their lives. 
Sometimes the clowns use weapons to be extra scary! Why do you think they do 
this? What can happen if the scary clowns keep doing this?
Write your opinion and explain why you feel this way.
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Scary clowns
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