DROGKAMPEN
EN LITEN MANUAL

Målgrupp
I huvudsak för politiker men naturligtvis lämplig även för andra grupper.
Regler
• A och B-frågor ger max 2 poäng.
• 1-X-2-frågor ger max ett poäng.
• Satsa 1-5 poäng. Man satsar innan frågan ges.
• Satsar man 3 poäng och svarar rätt så får man tre poäng.
• Svarar man fel drar vi av 3 poäng o s v...
• Man kan ligga hur mycket minus som helst…
• Se till så att alla lag har namnskyltar.
• Låt ett par av lagen svara muntligt efter varje
fråga, det gör tillställningen lite mer levande.
• Det är dock alltid det skrivna svaret som gäller.
• Var hygglig i bedömningarna men rättvis!
Lite om power point om du är ovan
• Starta Power point. Öppna filen (som du redan flyttat över till hårddisken så att du vet var den finns).
• Välj ”visa bildspel” under ”bildspel” i menyn.
• Gå alltid igenom bildspelet på egen hand innan du visar det för någon annan.
• Med piltangenterna går du framåt eller bakåt.
• Har du en trådlös kontroll är det naturligtvis lysande, då kan du vandra runt i lokalen och
ändå ha full kontroll.
• Vill du ändra ordningen på bilderna görs det enklast genom att välja ”bildsortering” under ”visa”.
Markera bilden du vill flytta, vänsterklicka – håll ned – dra bilden dit du vill ha den - släpp…
• Vill du hoppa över någon bild i visningen: Markera den, högerklicka och välj ”dölj bild”, vill du
ta fram den igen gör du på samma sätt igen.
Skriv ut
• Skriv ut så att du har allt på papper för säkerhets skull.
• Vi har gjort några stödnoteringar till större delen av bilderna.
• Den texten får du fram genom att skriva ut bilderna som ”anteckningssidor”.
• Vill du läsa på skärmen vad som står väljer du ”anteckningssidor” under ”visa” i menyn.
• Du kan också skriva ut som ”åhörarkopior”.
• Då får du flera bilder (du kan själv välja hur många) på ett och samma papper och kan enkelt
se i vilken ordning de kommer utan att ställa till det under visningen.

Lycka till!!!

Checklista Drogkampen
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•

Hitta samarbetspartners!
Sänd ut inbjudan i god tid, helst två månader innan
Ring och påminn!
Informera pressen
Möblera rätt och glöm inte namnskyltar till varje lag
Lättsamt – inget mässande – det är den goda stämningen vi är ute efter
Paus – passa på att visa upp och presentera verksamheten
Priser till alla eller inte alls
Kaffe – sprid er och skörda frukterna
Inbjud redan nu till nästa år
Om inte massmedia kom – skriv referat
Ta in deltagarlista med e-post och andra kontaktuppgifter
Nästa år blir det ännu bättre!

LYCKA TILL!!!

