
Alder: 45 år

Arbejde: politimand

Hobby: fodbold 

Elsker at se fjernsyn og spise 
snacks. 

Far
Alder: 42 år

Arbejde: sygeplejerske 

Hobby: male

Elsker at læse bøger og slappe
af i sofaen. 

Mor

Alder: 6 år

Går i 0. klasse

Hobby: spille på sin ipad

Elsker at være ude og lege 

Søn
Alder: 14 år

Går i 7. klasse

Hobby: håndbold 

Elsker at være sammen med sine 
venner og hygge. 

Datter



Alder: 36 år

Arbejde: revisor

Hobby: Lego 

Elsker at sidde stille og nørde 
med noget ex lego

Far
Alder: 40 år

Arbejde: direktør

Hobby: Triatlon

Elsker at være aktiv og bevæge 
sig.  

Mor

Alder: 8 år

Går i 2. klasse

Hobby: Spille guitar

Elsker at sidde på værelset og 
game eller spille musik

Søn
Alder: 10 år

Går i 4. klasse

Hobby:  lave mad 

Elsker at der sker en masse hele 
tiden. 

Datter



Alder: 52 år

Arbejde: lærer

Hobby: gamle biler

Elsker at være ude i værkstedet 
og bygge ting 

Far
Alder: 49 år

Arbejde: it-supporter 

Hobby: spille musik

Elsker at høre og selv spille musik

Mor

Alder: 17 år

Går i 1. g på htx

Hobby: badminton

Elsker at være ude i byen og lave 
ballade med sine venner 

Søn
Alder: 15 år

Går i 9. klasse

Hobby: at game  

Elsker at sidde på værelset og 
game.  

Datter



Alder: 35 år

Arbejde: tømre

Hobby: grille mad

Elsker at være derhjemme og lave 
god mad til familien 

Far
Alder: 34 år

Arbejde: sekretær 

Hobby: �tness

Elsker at slappe af i sofaen med 
en god �lm 

Mor

Alder: 4 år

Går i børnehave

Hobby: lege med sine biler 

Elsker at spise slik og drille sin 
søster  

Søn
Alder: 6 år

Går i 0. klasse

Hobby: spejder

Elsker at være ude i naturen

Datter



Alder: 4 år

Elsker at rende ud i haven og 
gnave kødben  

Hund
Alder: 12

Elsker at ligge alle de steder den 
ikke må og sove. Vil helst ikke 
bevæge sig for meget, undtaget 
hvis der er mad.  

Hund

Alder: 1 år

Elsker at løbe rundt i hele huset 
og angribe alt der bevæger sig.
    

Kat
Alder: 10 år

Elsker at løbe ud og ind hele tiden 
og sidde i vinduet og kigge ud. 
Miaver meget da den er sulten 
hele tiden.  

Kat



   

    


