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Hvad har været
det kedeligste, vi
har lavet i skolen

i år?

Hvad vil du savne
mest ved dine

klasse-
kammerater, når

du går på
sommerferie?

Hvad vil du
savne mest ved
dine lærere, når

du går på
sommerferie?

Hvad var det
sjoveste (fagligt),
vi har lavet i år?

Hvad var det mest
spændende
emne, du har

arbejdet med i
skolen i år?

Er der noget, du
ville ønske, du

havde lært
(mere) om i år?

Hvilket område
på skolen er dit
yndlingssted?

Hvorfor?
 

Hvilket tidspunkt
har været det

bedste i løbet af
skoledagen i år?

Hvilken bog
har været den
bedste, du har

læst i år?

Hvad glæder du
dig mest til

næste skoleår?

Hvordan ser din
drømme-

sommerferie ud?

Hvis du kunne gå
tilbage til dette

skoleårs start og
ændre noget,

hvad skulle det så
være?

Hvad har været
det bedste, vi har

lavet i skolen i
år?

Vælg tre ord der
beskriver dette

skoleår. 

Hvad vil du
savne mest

ved din skole,
når du går på
sommerferie?

Hvad var det
sjoveste (ikke
faglige), vi har

lavet i år?

Hvilken dag
husker du som

den bedste i
dette skoleår?

Hvad var det
sværeste emne,
du har arbejdet

med i skolen i år?
 

Hvad var svært
for dig, da vi

startede
skoleåret, men

blevet let for dig
nu?

Hvad har været
det letteste

emne, du har
arbejdet med i

år?

Hvad er det
vigtigste, du har

lært dette
skoleår?

Hvad er du mest
stolt af at have

lært i år?

Hvad er det
bedste, du har

gjort for en
klassekammerat

i år?

Hvad er det
bedste, en

klassekammerat
har gjort for dig

i år?

Hvad kan du
bedst lide ved

vores
klasseværelse?

Hvorfor?
 

Hvad vil du
savne mest, når

dette skoleår
slutter?

Hvilket produkt
har du lavet i år,
som du er mest

stolt af?

I hvilket fag har
du gjort størst
fremskridt i år?

Føler du dig klar
til næste
skoleår?

I hvilket fag vil
du arbejde

hårdere i næste
år?

Hvilket mål har
du for dig selv til
næste skoleår?

Hvis du skulle give
et godt råd, til de
elever, der skal
starte på dette

klassetrin næste år,
hvad skulle det så

være?

Glæder du dig til
at holde

sommerferie?

Hvad glæder du
dig mest til at

skulle lave i din
sommerferie?

Skal du holde
sommerferie i
Danmark eller
udlandet i år?

Fortæl hvad du
håber, der sker i

din sommerferie. 
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