
Mål
- I kan anvende og færdiggøre en plantegning
- I kan indrette et rum, så det passer til dets formål
- I kan samarbejde om at løse en opgave

Case: Escape Room by Midgaard Event
Et escape room er et eventyrspil, hvor deltagerne skal løse en række gåder og
udfordringer på tid ved hjælp af ledetråde, opfindsomhed og teamwork. Escape Room
by Midgaard Event er den største lokation i Europa og åbnede i København i 2016.

Opgave: Indret jeres escape room
Gåderne er den vigtigste del af et escape room. Men indretningen er også vigtig for
at give gæsterne en følelse af, at de faktisk er en del af escape roomets historie.

Jeres escape rooms historie udspiller sig i to forskellige tidsperioder, så den
oplevelse skal gæsterne også have, når de bevæger sig rundt.

Der er bare lige ét problem: I har kun ét rum til jeres escape room.

På næste side ser i en plantegning af rummet.

Opgave 1: Udfyld plantegningen med de møbler og rekvisitter, der skal være i jeres
escape room. Under tegningen skal I skrive størrelsen på tingene (længde og
bredde eller diameter). Husk, at størrelserne skal være realistiske, og at der skal
være plads til tingene (se eksemplet på side 3).

Opgave 2: Skriv en tekst, der forklarer jeres indretning af escape roomet. I skal
komme ind på følgende:

- Hvordan får gæsterne en oplevelse af at besøge to forskellige tidsperioder?
- Hvor mange gæster anbefaler I, at der skal være i jeres escape room ad

gangen? Hvorfor?
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Længde Bredde
Bord 1,5 m 0,4 m
Radio 0,4 m 0,26 m
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Hvordan kan vi udfylde plantegningen?
Ud over denne pdf har I også modtaget plantegningen på side 2 som en billedfil. I kan
kopiere billedet ind i et tegneprogram eller lignende og så udfylde tegningen derinde.
Vi anbefaler, at I bruger Google Slides, for så kan I samarbejde om at udfylde
tegningen, men I kan også vælge et andet program, så der er én, der tegner, mens
resten følger med via skærmdeling.

Hvis vi bruger Google Slides, hvordan gemmer vi så en pdf?

Klik på "Fil" i øverste venstre hjørne, derefter "Download" og "PDF-dokument (.pdf)".
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