Etasjeserien
Her har dere en rekke oppgaver som i utgangspunktet ikke skal kunne løses via google. Noen
unntak finnes. Når elevene er på skolen og skal løse oppgaven må de samarbeide på etasjen og
levere et svar innen midnatt. De leverer via messenger eller sms.
Her er det bare å bruke fritt og lage deres versjoner med morsomme illustrasjoner og
kommentarer.
Lykke til!

Nå skal dere frem til tittelen på en sang skrevet av både den svenske visedikteren Evert Taube,
den norske komponisten Rolf Løvland og komponisten Chopin og som finnes i folkehøgskolens
sangbok.
Svar: Nocturne

Klara Frisk tok en bok ned fra øverste hylle i biblioteket. På ryggen av boken stod det: ”God til
hest”. Da hun åpnet den, så hun at den slett ikke hadde noe med ridning å gjøre. Hva slags bok
var det?
Svar: Oppslagsverk

Her er en liten nøtt. Dere skal frem til et ord. Her er fire hint som kanskje forvirrer mer enn de
hjelper:
1. Et av det keltiske Irlands helligste steder.
2. Det forekommer i Jungelboken.
3. Vekten av en vares innpakning.
4. Et meget viktig stedsnavn i "Tatt av vinden".
Svar: Tara

Hvor mange doer er det på skolen, og hvor er de? Internat og undervisningsbygg. Poeng for hver
do som er riktig plassert.
Svar: På Ringerike er det 42 – hvor mange er det hos dere?

Hvilke internasjonale byer finner dere gjemt i tekstene under? Tallene i parentes angir antall byer
i hver setning.
Da Mia mistet kontakten med Donna ved Mosquitokysten, var hun ferdig med klærne av nylon
Donna hadde gitt henne. (3) - Hvis du ikke ser meg, er du blind, sa Donna. – og jeg tror jeg ber
Linda passe på hvor du beveger deg. (2) Hennes sønn hadde fått en hamster da mannen gikk bort,
og siden hadde hun det for seg at hun måtte bli mamma for alle. (2)
Svar: Miami, Quito, London, Dublin, Berlin, Amsterdam og Lima.

Hvor mange av skolens ansatte har gått på folkehøgskole, hvem er det og hvilken skole gikk de
på (ekstrapoeng hvis dere har riktig år)?
Svar: Denne oppgaven krever at elevene kontakter de ansatte. Sjekk med de ansatte om det er
OK.

Hvem i personalet har husdyr/kjæledyr – og hvilke dyr? Ekstrapoeng for navn og riktig rase.
Svar: Denne oppgaven krever at elevene kontakter de ansatte. Sjekk med de ansatte om det er
OK.

Hvilke norske steder er dette?

Redskapselskap
Stygg by
Fjærkrevannfall
Dyrelydfjøs
Hybelkanin + labben
Flaks
Flod + e + stue
Fyrste - e + s + flyveredskap

Svar: Hammerfest, Grimstad, Hønefoss, Bærum, Lofoten, Hell, Elverum, Kongsvinger

Hva står det her? Svaret er noe jeg håper dere ikke gjør for ofte! 10010131
Svar: Hundretientreen - hun dret i entreen. (Ikke den mest poetiske oppgaven her.  )

Gud treffer dem aldri.
Kongelige treffer dem fra tid til annen.
Ledere treffer dem oftere.
Du og jeg treffer dem daglig.
Hvem er det?
Svar: Likemenn

Dette er muligens en nøtt! Her skal dere komme frem til en kvinne. Dere får tre hint:
Hennes ektemann ble drept fordi hun tok et bad på taket.
David Copperfield (i Charles Dickens roman) likte ikke en person som hadde det samme
fornavnet som den drepte i hintet over.
Et kjent prog.rock band fra 70-tallet het det samme som mannen David Copperfield ikke likte.
Hva heter kvinnen?

(Ekstra hint: 2 Sam 11)

Svar: Batseba som var gift med Uria. I david Copperfield opptrer Uriah Heep og bandet heter det
samme. Ekstra hintet viser til 2. Samuels bok vers 11 i Det gamle testamentet

En ung dame beklaget seg over at hun alltid fikk visne blomster når hun møtte kjæresten. Hva
ville dere råde henne til?
Svar: Komme presis.

Tidlig en nyttårsaften gikk Kjell til kontoret sitt for å lage et banner. På banneret skrev han det
nye årstallet.
Da bannere var ferdig, tok han det med seg til en liten flyplass. Der hadde han sitt eget lille fly.
Han festet banneret bak flyet og fløy over nabolaget med banneret hengende etter flyet. Da han
landet, oppdaget han til sin forskrekkelse at han hadde hengt banneret opp ned.
Heldigvis gjorde det ingenting siden årstallet kunnet leses like godt opp ned.
Hvilket år lagde Kjell banneret?

Svar: Han laget banneret i 1960 – på banneret stod det 1961.

Maten i restauranten var av det beste kvalitet, og det var ikke noe som helst galt med den.
Likevel ble mange av gjestene temmelig dårlige og begynte å kaste opp. De hadde ikke forspist
seg. De var heller ikke allergiske mot maten. Hva skjedde?
Svar: Passasjerene ble sjøsyke. Restauranten var på et skip i dårlig vær.

Hva kan alle kloke mennesker, uansett tro eller politikk, enes om finnes mellom himmel og
helvete?
Svar: Ordet «og».

Anette flytter til et bittelite tettsted ute i den store ødemarken. På dette bittelille stedet er det to
frisørsalonger med hver sin frisør. Anette trenger å klippe håret og oppsøker begge frisøren for å
sjekke dem ut.
Hun går først til Nordklipp og finner en salong der det hersker det fullkomne kaos. Frisøren selv
ser helt forferdelig ut på håret.
Deretter sjekker hun Sørklipp og finner en salong som er helt motsatt. Den er ryddig og stilig og
frisøren ser ut som en filmstjerne på håret.
Hvilken frisørsalong velger Anette og hvorfor?
Svar: Hun velger Nordklipp. Siden det var bare to frisører i byen har Sørklipp blitt klippet av
Nordklipp og omvendt.

Hvilket rom har ikke dører eller vinduer?

Svar: Her setter fantasien grenser
En etasjes svar:
Tomrom
Hjerterom
Verdensrommet
Pusterom
Albuerom
Chatterom
Hulrom
Mellomrom
Tidsrom
Himmelrom
Klangrom
Luftrom
CD-rom (under tvil)
Spillerom
Handlingsrom
Uterom
Euklidisk rom (imponerende!)

En etasje har fem enkeltrom på rad. Alle rommene har forskjellig farge. Alle elevene er fra
forskjellige linjer. De har alle forskjellige valgfag. Alle drikker forskjellige drikker. De bruker
forskjellig fottøy.
VA-eleven bor på det blå rommet. GS-eleven har egentrening valgfag. MU-eleven drikker te. Det
grønne rommet ligger til venstre for det gule. På det grønne rommet drikker man kaffe. Eleven
som går i joggesko har helsedans valgfag. Eleven på det hvite rommet går i støvler. På det
midterste rommet drikker man melk. DA-eleven bor på det første rommet. Personen som går
barbeint bor ved siden av eleven som har ballsport valgfag. I rommet ved siden av eleven som har
youtube valgfag, går eleven i støvler. Eleven som går i dansesko drikker monster. DA-eleven bor
ved siden av det røde rommet. Man drikker vann på rommet som ligger ved siden av der man går
barbeint. MK-eleven går i flip flops. Hvilken elev har sjakk valgfag, hvilken farge er det på
rommet til personen og hva drikker vedkommende?

Denne oppgaven er krevende for mange. Jeg siterer umiddeltbart min noe eksentriske farmor
som sa til sine sønner: «Nei, gutter, skal dere bruke logikk mot meg, kan det være det samme».
Her må etasjene samarbeide om et svar.
Svar:

Du er død, og blir presentert for to porter. Den ene går til himmelen, den andre går til helvete. Det
står to identiske engler foran hver sin port. De kan snakke og peke på portene. Du kan stille dem
spørsmål. Den ene vil alltid lyve til deg, og den andre vil alltid svare sant. Eks: "Hvilken port går
til himmelen?" De peker på hver sin dør. Spørsmålet er: Hvordan kan du vite hvilken dør som
faktisk går til himmelen?

Svar: Spør en av englene: «Hvilken dør vil den andre engelen si leder til himmelen?» og så gå til
døren engelen ikke peker på.
Hvis du har stilt spørsmålet til den engelen som lyver vil den naturligvis peke på døren til helvete
– fordi den alltid lyver.
Hvis du har stilt spørsmålet til den engelen som snakker sant, vil den si, som sant er at den andre
vil peke mot døren til helvete.

En mann ble bedt i bryllup. Han svarte: «Hvis jeg kan så kommer jeg ikke, hvis jeg ikke kan så
kommer jeg.»
Sett to kommer og finn ut hva han jobber med.

Svar: Han er bonde. «Hvis jeg kan så, kommer jeg ikke, hvis jeg ikke kan, så kommer jeg.»

En mann bor i 16.etasje. Hver morgen tar han heisen ned til første etasje for å på jobb. Når han
kommer hjem på ettermiddagen tar han den samme etasjen til 13.etasje og går opp de neste tre
etasjene for å komme til leiligheten i 16. etasje. Han er ikke glad i å gå i trapper. Likevel gjør
han dette. Hvorfor?
Mannen heter forresten Bob. Det er hyggelig å vite. 
Her er det mulig å gi etasjene sjansen til å stille tre ja/nei-spørsmål f.eks. Men det krever
naturligvis mer av den som gir ut oppgaven.
Det er også mulig å gi et hint: Hvis det regner om morgenen, kan Bob ta heisen til 16.etasje når
han kommer hjem.

Svar: Bob er kortvokst. Når det regner har han med seg en paraply og kan bruke den til å nå
knappen til 16. etasje.

