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Sidehoved og sidefod m. sidetal.
Sidehoved.

Sådan ser båndet i værktøjslinjen
ud, når du starter i Word 2010.
Indsæt

Start med at oprette sidehoved.
Herefter vælger du: Tom (tre
kolonner).
Det tomme sidehoved er forberedt til venstre-, højre eller centreret justering.
Klik i de forberedte tekstfelter og
skriv.
Du kan altid dobbeltklikke i
sidehoved eller sidefod, hvis
du vil redigere i teksten.

Skriv nedenstående oplysninger
og gør censor glad:
Skriv tekst 1:
Navn, klasse og skole
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Skriv tekst 2:
stileemne nr.+ titel

Skriv tekst 3:
Så er der balance i dit sidehoved
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Sidehoved og sidefod m. sidetal. Læg side ned.

Sidefod med sidetal.

Indsæt

Start med at oprette sidetal.
Herefter vælger du: Nederst
på siden og side X af Y.
Sidetal er forberedt til venstre-,
højre eller centreret justering.
Det er ikke nødvendigt at ændre på den fortrykte tekst.

Læg side ned?

Det er en god ide, at vælge retningen liggende, hvis du skal
skrive et eventyr, en novelle eller
skrive videre på en historie. Det
virker også godt til en avisartikel.
Dit layout skal ligne ”virkeligheden”. Vælger du liggende i sidelayout kommer dit layout i eventyret, novellen eller historien til at
ligne tekst fra en bog.
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Karakter for god orden og layout.

I vejledningen til prøverne i
faget dansk november 2012
står følgende.

 Teksten er skrevet med harmonisk højrekant.
 Der anvendes orddeling ved linjeskift.
 Overskriften er harmonisk i forhold til
teksten, og der er balance mellem højde og bredde i teksten.
 Afsnit markeres konsekvent.
 Skrifttypen er velvalgt, tegn anvendes
korrekt, og mellemrum anvendes korrekt i forbindelse med tegn.
 Der er meget bevidst arbejdet med
layout – særligt i forhold til den genre,
der skrives i.

Harmonisk højrekant og orddeling.

Harmonisk højrekant betyder
ikke, at tekstens højremargen skal
være 100 % lige.
Orddeling ved linjeskift er et
krav. Orddeling er også med til at
gøre højrekanten mere harmonisk.
Du kan vælge orddeling, før eller
efter du har skrevet din tekst.
Det er en god ide, at vælge orddeling inden du skriver, så glemmer
du det ikke senere.
Det er ikke sikkert, at du er tilfreds
med din højrekant efter orddelingen.
Du kan vælge at justere både venstre og højre margen.
Det giver et ”rent” udseende langs
venstre og højre side af siden.
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Eksempel på harmonisk højrekant.

Når jeg sender beskeder ud på opslagstavlen eller laver et dokument i ForældreIntra, sendes der automatisk en besked til jeres mailboks. Jeg har sendt beskeder ud
et par gange.
Jeg får besked tilbage, at der er 6 forældre, der ikke modtager mailen. Jeg kan
desværre ikke se, hvem det er. Når jeg sender beskeder ud på opslagstavlen eller
laver et dokument i ForældreIntra, sendes der automatisk en besked til jeres mailboks. Jeg har sendt beskeder ud et par gange. Jeg får besked tilbage, at der er 6
forældre, der ikke modtager mailen. Jeg kan desværre ikke se, hvem det er. Når
jeg sender beskeder ud på opslagstavlen eller laver et dokument i ForældreIntra,
sendes der automatisk en besked til jeres mailboks. Jeg har sendt beskeder ud et
par gange. Jeg får besked tilbage, at der er 6 forældre, der ikke modtager mailen.
Jeg kan desværre ikke se, hvem det er. Når jeg sender beskeder ud på opslagstavlen eller laver et dokument i ForældreIntra, sendes der automatisk en besked til jeres mailboks. Jeg har sendt beskeder ud et par gange. Jeg får besked tilbage, at
der er 6 forældre, der ikke modtager mailen. Jeg kan desværre ikke se, hvem det
er.
Spalter med justering eller spalter her og nu.

Skal du skrive en novelle med liggende retning med to spalter / kolonner eller en artikel med tre kolonner, kan du vælge den hurtige
måde.
Du har også mulighed for at justere dine spalter efter behov.
Vælger du Flere kolonner kan du
justere de enkelte kolonner mht.
bredde og afstand.
Laver du en avisartikel, er det Layoutmæssigt en fordel at have
samme bredde på alle kolonner.
Kniber det lidt med pladsen, kan du
arbejde med afstanden.
Du skal fjerne fluebenet, før du kan
ændre noget i bredde og afstand.
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Citatboks i spalter.

Mange aviser benytter citatbokse i
spalterne/brødteksten. Det kan være med til at gøre layoutet mere
spændende. Start med at klikke på
Indsæt. Så kan du vælge
Dit layout skal ligne ”virkeligheden”. Det kan derfor være en god
ide at lave en citatboks i brødteksten, hvis du skal skrive en avisartikel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Indsæt.
Tekstboks.
Simpelt tekstfelt.
Formater.
Ombryd tekst.
Tæt.
Størrelse ex. 4 cm. X 4 cm.
Kontur til figur.
Ingen kontur.
Højreklik på tekstboksens kant.
Formater figur.
Tekstboks.
Indermargen sættes til 0.5 cm.
gældende for alle fire.
14. Klik på teksten i boksen og
skriv en ny tekst.

Nu kan du placere boksen efter
eget ønske.
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Afsnit med indryk – hvad er det?

Alt for mange elever, der bruger
computer i stedet for håndskrivning, er end ikke i stand til at
sætte afsnit i teksten. De skriver
bare løs uden at tænke på, at
teksten helst skal være indbydende og let at gå til. Man ser
mange skræmmende eksempler
på, at der ikke er brugt et eneste
afsnit på adskillige sider. Det er
der ingen, der gider læse frivilligt!
Det kan også gå i den modsatte grøft. Eleven sætter nyt afsnit for hver sætning. Så fylder
teksten også mere. Nu er den luftig og indbydende. Men den bliver samtidig uoverskuelig – som
en ”eksploderet” arbejdstegning
Linjeafstand eller linjemellemrum.

I vejledningen til prøverne i
faget dansk november 2012
står følgende.

Du kan kontrollere eller ændre tekstens linjeafstand her.
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Afsnit
med
indryk

af en maskine, der er skilt ad i
hundredvis af dele. Læseren kan
ikke se, hvad der hænger sammen med hvad. Hulter til bulter
kommer de korte afsnit dansende
ned ad siden. Det er næsten lige
så trættende at læse som en
massiv tekstblok i for lille størrelse uden afsnit overhovedet.
Hvorfor ikke sætte afsnit, når
der kommer noget nyt? At sætte
afsnit og tegn er jo et udtryksmiddel, som det bare er dumt at
afstå fra. Man kan endda markere et større afsnit ved at hoppe
en linje over, bruge en såkaldt
mellemrubrik og begynde det nye
afsnit uden indryk, som her.
Nogle elever skriver med halvanden linjeafstand, fordi de er vant
til, at læreren så nemmere kan
skrive rettelser. Dette kan svække
tekstens sammenhængskraft og
må derfor frarådes, med mindre
noget helt specielt i tekstens indhold gør det relevant. Eleverne må
gerne justere på linjeafstanden –
afhængig af genren – og det øvrige
layout i besvarelsen.
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Kære Olufder var en gang en lille dreng der hed oluf og han gik
Du er min bedsteven, og jeg vil have at du skal være den første,
til at høre fra mig. Jeg er for to dage siden blevet frikendt for
mordet på en bager i byen, som hedder Anders Pedersen. Han
var en uskyldig mand, som jeg slog ihjel. Lad mig fortælle dig
hele historien:
Det startede med, at jeg sad på kroen sammen med mine
bedste kammerater og drak. Der var en god stemning, men pludselig træder min værste fjende, bageren Anders, ind af døren
sammen med sine lumske bagersvende. Han satte sig ved bordet
ved siden af mig og mine venner, og begyndte at drikke øl og
spille
kort.
Pludselig prikkede han til mig og spørger om vi skal lægge
arm. Jeg siger: ”Ja tak” og begyndte at gøre mig klar. Da folk
havde stillet sig i en cirkel omkring os, begyndte vi. Kampen var
i fuld gang. Vi stønnede og prustede. Alle var oppe at køre, og
der blev lavet væddemål. Først til den ene side, og så til den anden. Det er uvist hvem der vandt. Med et, følte jeg et sus af
smerte jage op igennem mig. Bageren sparkede mig i skridtet
helt uretfærdigt.Der var enbb ff en ejjke eeeeeeeeeeeeeeeeeeeejjj
Jeg tabte kampen og begyndte at råbe: ”Hvad helvede bilder
du dig ind din snydetamp!” Så råbte han tilbage: ”Så kan du lære
det din fimsede smedebums!” Jeg blev så vred, at mit blod nærmest begyndte at koge. Så stak jeg ham en lige i fjæset, så snothvalpen faldt om. Mine venner jublede, men pludselig råber en
af bagerens venner: ”Han er død! Han er død!” Der blev helt stille inde i krostuen, og folk stod som forstenede statuer, helt stille.
Bageren var død. Politiet ankom, og tog mig med ind til arresthuset. Hvad der skulle ske med bageren, vidste jeg ikke. Jeg går
ud fra at han fik en begravelse. Inde i arresthuset var der forfærdeligt. Det stank og der var klamt og koldt. Jeg havde triste tanker, og følte mig som et stort sort hul. Det eneste man kan
Rune.Richtendorff@skolekom.dk

sidde og lave, er atvridse i den porøse væg med neglene. Jeg
skrev vittigheder for at muntre mig selv lidt op, midt i alt denne
elendighed. Efter en uge i arresthuset, skulle der falde dom over
mine gerninger. Jeg regnede med, at blive sendt til døden ved
daggry. Åh som jeg dog angrede mine gerninger. Det gør jeg
stadigvæk, og vil sikkert gøre det til den dag jeg dør.
Jeg blev ført ind i den store retssal lavet af marmor og træ.
Den var flot, og alting skinnede og var nypoleret. Oppe for enden sad dommeren bag et bord, en meter over den anklagede.
Jeg var nervøs men samtidig overbevist om min skæbne. Dommeren gik i gang og sagde følgende: ”Thi kender jeg for ret:
Fordi vi kun har en smed men to bagere skal den ældste bager
straffes for smedens forbrydelse. I dette land følger vi som sagt
princippet: Øje for øje, tand for tand.
Jeg var mildest talt chokeret, og det gik først op for mig hvad
der var sket da hele salen jublede, mens den ældste bager græd
som pisket. Jeg løb uden for i solskinsvejret og skreg, og sang.
Jeg fik den vildeste rus du kan forstille dig, og festede hele natten lang sammen med mine venner. Vi drak og vi sang, som om
vi ikke skulle vågne op i morgen.
Det gjorde jeg heldigvis, men med solide tømmermænd. Jeg
kiggede ud af vinduet og så at solen var ved at stå op. Jeg skyndte mig i tøjet, for at vise den ældste bager min respekt. Jeg styrtede ud af døren og løb op på galgebakken, lidt uden for byen.
Her stod cirka halvtreds mennesker forsamlet omkring toppen af
bakken. Det var koldt og blæsende den dag, og stemningen var
helt i bund. Nogle græd og andre kiggede op i himlen, som for at
få svar på denne straf. På toppen af bakken stod bageren, bødlen,
og en præst. Jeg løb derop og sagde: ”Undskyld kære bager, jeg
må være blevet reddet af de højere magter” Han kiggede på
mig…der var en gang dser var en gang en lille dre
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Dødelige dråber i Dhaka
Vand i kældere, oversvømmede gader og en
by i stå. Hovedstaden i
Bangladesh Dhaka har
i de seneste dage oplevet et kraftigt regnvejr, der i går førte til,
at Buringangafloden
løb over sine bredder.
Det på trods af, at
regntiden ikke er begyndt.
Af Jeppe
Mørk

”

Thorning

De sidste gange jeg har
været i
Dhaka uden for regntiden, har her været
varmt og tørt som kun
de færreste steder i verden. I den bagende sol
plejer sveddråberne at

tra livline der er kommet til i det tal er dog uofficielt meget højedenne hede. Lugten er en re. Myndighederne opfordrer indblanding af friske
byggerne til at søge mod
krydderier
og
højt placerede steder,
Vi forudser at
stanken fra de frithvor vandet ikke kan
der i fremtiden
gående dy afføring.
komme hen, eller til de
vil komme flere
Sådan er det ikke
teltlejre, som er blevet anvandkatastrofer
-Klaus Nørskov,
denne gang.
lagt og som allerede huser
Dansk Røde Kors
Nu hvirvler støtitusindvis.
vet ikke op som en
sandstorm, denne gang er de BBC’s redningsaktion
samme gader forvandlet til en Slahamskolen ligger tæt ved Buririvende strøm, der tager alt gangaflodens bred. Det er en fattigmed på sin vej. De enkelte ste- mandsskole, hvilket betyder støtte
der, hvor vandet er faldet til fra staten og gratis skolegang til de
ro, benytter folk nu som fattige børn i området. Det frodige
transportveje i deres små in- område omkring skolen plejer at
dianer inspirereret kanoer, være et område, hvor syrenerne
men under det rolige vand lu- vokser og hvor nogle af byens bedrer farer stadig. Steder med 3 ste figentræer skyder op fra jorden.
meters dybt vand har skabt Normalt vil man på denne tid af dalevesteder til flodkrokodiller, gen, kl. 13.05, se børn løbe livsfulde
og mindst 1 person er blevet rundt, i glæde og harmoni, men ikke
dræbt efter krokodilleangreb, i dag. Der var en gang en lille dreng

Folket kæmper for overlevelse.
vælte ned fra min pande
som en brusende flod, i
det samme øjeblik jeg
sætter foden ud af flyveren. Støvet fra de små gader hvirvler normalt op
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omkring mig, ved hver
eneste bil der kører forbi
mig, som var jeg midt i en
sandstorm, og dusinvis af
vandflasker tømmes igennem min hals, som en eks-
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