
KUN 1000 – Høst 2017 – obligatorisk aktivitet  

NB! All obligatorisk aktivitet må være godkjent innen oppgitte frister for å 
kunne gå opp til eksamen!  

Husk å betale semesteravgift så fort som mulig for å få tilgang til Fronter og 
undervisningsmateriale.  

Den obligatoriske aktiviteten består av :  

 -  Del 1: Obligatorisk fremmøte på 1. gruppeseminar i uke 35.  
 -  Del 2: Individuell oppgave over oppgitt tema.  
 -  Del 3: Redaksjonsarbeid og publisering i KUN1000Wikien.  

Frister for obligatorisk aktivitet:  

Del 1: Obligatorisk fremmøte på 1. gruppeseminar i uke 35. Du må 
selv finne ut av hvilken gruppe du har meldt deg på.  

Del 2: Oppgavesettet: Den individuelle oppgave: 24.08. kl. 10:00.  

Oppgavesettet legges ut i Fronter i grupperommet.  

Frist for innlevering av den individuelle oppgaven: 12.09. kl. 14:00.  

Oppgaven leveres i en egen innleveringsmappe i Fronter i grupperommet 
ditt. Innleveringsmappen stenger presis kl.14.00! Begynn derfor med 
nedlastingen av din oppgave i hvert fall 15.min før.  

Resultat på den individuelle oppgaven: 09.10. i løpet av dagen.  

Alle får en individuell kommentar på sin individuelle oppgave. 
Kommentaren ligger i Fronter som et eget dokument med navn “ 
kommentert oppgave”. Du finner kommentaren i innleveringsmappen. 
Ved siden av din innleverte oppgave ser du et nedtrekksmenu. Klikk på 
kommentar. Last opp kommentar.  

Hvis du ikke fikk godkjent din første innlevering, må du levere på nytt.  

Frist for annengangs innlevering: 16.10. kl. 14:00.  

Dette gjelder kun dere som ikke fikk godkjent den første innleveringen. 
Dere må levere på nytt og rette oppgaven i forhold til faglærerens 
kommentarer til 
første innlevering. 
NB! Har du levert et tomt dokument til første innleveringsfrist 
regnes dette som ikke levert og du får ingen ny sjanse!  

Resultat på annengangs innlevering: 20.10. i løpet av dagen.  



Del 3 – Wikipublisering: 01.11. kl. 14:00.  

Redaksjonsgruppen jobber med en felles Wikiomtale, som skal 
publisieres I KUN1000Wiki. Det er obligatorisk at alle skriver i Wikien. 
Veiledning skjer I forbindelse med gruppeundervisningen i uke 43.  
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