Forordtil kursisterne
Reglerfor arbejdetiLL -Lnrelaboratoriet,
Grammatikkursus
Man arbejderhver for sig

a

Ved losning af ovearkbrug altid kun
blyant, sfl kan eventuellefejl let rettes
vha. viskelrderet!
Svarpfl opgavesidenfir man straks
efter l6sningenved hjrelpaf facitarket.
Det er derfor vigtigt at man kun lgser
6n side ad gangeninden man tjekker
hvad man har lavet.
Tjek af Ovesidenforegflrvha. facitarkenesom alenemA befindesig p[
"rettebordet",og man skal havelov til
at g[ derhen.

oK".
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Er der fejl i losningen,gflr du tilbage
til din pladsog finder ud af hvad der
er galt og hvorfor, visker ud, skriver
det rigtige og bederom lov til at gi op
at rette igen. Er det nu rrgtrgt,srettes
en cirkel om krydset = opgavenrettet
til det rigtige.

a

Skulle det ske at opgavenstadigikke
er helt rigtig, lader tnnn krydset v(ere,
gArned igen og korrigerer.Efter man
igen har fiet lov til at gfl til rettebordet, setter man ring om de krydserfor
fejl man nu forhibentligt har rettet.

a

Nir alt p[ sidener ok, sretterman
kryds i felterne"Fejl korrigeret" og
"Alt OK" og ikkef@r.

..

Ingen testopgavermi fjernesfra lokamaterialeskal
let. Alt gennemarbejdet
afleveresnflr laererensiger til. Sfl kan
han se hvad der skal supplerestil naste gang.Og det bliver ogsi tjekket om
der er rettetrigtigt.

tf

Nrestegang:Er noget markeretmed
grflntkryds (lrerernehar fundet en
fejl), skal det rettesfgrst - og efterkontrolleresaf lrereren.Gr0nne krydser krrevergr@nnecirkler!

Nflr du tjekker din side for fejl, begynd
med at sretteet kryds i feltet forneden
"Siden tjekket" (reldreudgaver:Siden
rettet).
Du m[ du kun markere den linje som
indeholder6n eller flere feil, og kun
med 6t r6dt kryds ude til venstre;du
mfl altsflikke markere selve fejlen,
rettefejlen eller skrive facit af. Det
lrererdu intet af.
Af sammef,rsagm[ egenblyant heller
ikke medbringestil rettebordet.Brug
den rode retteblyantder ligger p[ rer
tebordet.
Stor omhyggeligheder nodvendigI
rettearbejdet:Alle de rigtige tegn
(helbolleer ikke det sammesom halvbolle & vice versa),stregersom markerer led skal tydeligt omfatte alle de
ord der horermed til leddet.. . Kun
rigtige besvarelsertreller,derfor m[
der ikke v&re mindstetvivl om losningen.

Linjer som er ok, m[ ikke markeres
med nogetsom helst (virker meget
distraherendefor den larer som eftertjekker dine sider).Er hele sidenlost
korrekt, srettesalenekryds i feltet "Alt

God fornpjelsemedsliddetog med at blive klogere!
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