
Vejledning til VO Julekalender 2019 
 

Hver kalenderlåge gemmer et afsnit fra et O-kort. På afsnittet vil være en postcirkel (1. december dog også 

en starttrekant). 

Jeres opgave bliver at udfylde postdefinitionen korrekt, for den pågældende post. 

I kan anvende Condes til opgaven, hvis det er lettest for jer. 

I kan også anvende f.eks. Word, eller i kan, efter bedste evne, håndudfylde postdefinitionen. 

Vil I anvende Word kan i downloade et Word dokument med en postdefinitionsskabelon, der passer til 

opgaven (Link_1). I kan via Link_2 downloade en Font, der indeholder alle postdefinitions tegnene. 

Vejledning i installation af Font og anvendelsen: 

Installation: 
Download Fontfilen fra Link_2 

Når filen er downloadet, dobbeltklikker du på filen og følgende vindue fremkommer: 

 

Tryk på knappen Installér (rød pil på illustrationen) og fonten bliver installeret. 

  

https://www.viborgok.dk/Julekalender_19/ressourcer/VO_Julekalender_2019.doc
https://www.viborgok.dk/Julekalender_19/ressourcer/o-symb.ttf
https://www.viborgok.dk/Julekalender_19/ressourcer/o-symb.ttf


Anvendelse i Word: 
Klik på fontvælgeren i Word (rød pil herunder) 

 

Scroll ned til O i rækken af fonte og vælg ”O-fonten”, ved at klikke på den (Rød pil herunder). 

 

  



Når du skal indsætte et tegn fra fonten, vælger du den (som beskrevet herover) og trykker dernæst på 

menupunktet Indsæt (rød pil herunder). 

 

På den menulinje der nu fremkommer, trykker du på Symbol ikonet (rød pil herunder). 

 

  



Der fremkommer så et lille vindue med nogle af de tilgængelige symboler. For at få en oversigt over alle de 

tilgængelige symboler trykker du på Flere symboler (rød pil herunder). 

 

Symbol oversigten dukker op. Du indsætter det ønskede symbol ved at klikke på det (rød pil herunder) og 

derefter trykker du på knappen Indsæt (markeret med blå kant herunder). Det valgte symbol indsættes i 

dokumentet. 

 

 



HINTS til nogle af opgaverne 
 2 = oppe 

 5 = inde 

 7 = nede/mellem 

 8 = oppe 

12 = vand 

14 = syd 

15 = "oppe" 

16 = flade 

20 = vand 

21 = inde 

22 = sydøst 


