Prøve i Dansk 3
November-december 2015

Skriftlig del

Læseforståelse 1

Opgavehæfte

Delprøve 1: 
Ungdomsuddannelserne 2014

Der er et teksthæfte og et opgavehæfte.
Læs først instruktionen i opgavehæftet.
• Hjælpemidler: ingen
• Tid: 25 minutter

Udfyldes af prøvedeltageren

PRODUKTIONSNR. 15

Navn		CPR-nummer

Dato		Prøvenummer
Udfyldes af udbyderen

Prøveafholdende udbyder

Prøvegruppenummer

Tilsynsførendes underskrift

Delprøve 1 – Ungdomsuddannelserne 2014

Instruktion
• Søg informationer i teksthæftet Ungdomsuddannelserne 2014.
Brug indholdsfortegnelsen.
• Svar præcist og så kort som muligt på spørgsmålene.
Der er 25 minutter til denne delprøve.
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Opgaver
Søg informationer under ’Inden du beslutter dig’.
1.

Man kan få SU, fra kvartalet efter man fylder 18 år. Hvad er betingelsen for at få SU?

2.

Nogle udgifter til undervisningen skal man normalt selv betale. Hvornår får man at vide, hvad man
selv skal betale for?

Søg informationer under ’Særligt om landbrugsuddannelsen’.
3.

Der er to adgangsveje til at blive landmand. Hvilken vej er det bedst at vælge, hvis man ikke ved så
meget om at arbejde i landbruget?

4.

Uddannelsen til landmand er opbygget, så der veksles mellem skoleophold og praktik. Hvor meget af
uddannelsestiden er man på skolen?

5.

Man har på de fleste uddannelsessteder mulighed for at bo på skolen under skoleopholdet. Hvad er
prisen for at bo på skolen afhængig af? Nævn to ting.

6.

Der er særlige krav til eleverne på uddannelsen. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal klare
teorien i uddannelsen, kan man få hjælp. Nævn mindst to former for hjælp.

7.

Grundforløbet på skolen består af praktisk træning og teori. En del af den praktiske træning foregår i
stalde og på marker. Hvor på skolen kan den praktiske træning også foregå?
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Søg informationer under ’De merkantile erhvervsuddannelser’.
8.

Man kan læse grundfag på forskellige niveauer. Kræves det, at man har bestået alle fag for at kunne
gå videre til et hovedforløb?

9.

Uddannelsen kan være enten en Trin 1 eller en Trin 2 uddannelse. Hvor mange år tager en Trin 2
uddannelse i alt?

Søg informationer under ’Uddannelsen til erhvervsfisker’.
10.

For at starte på uddannelsen skal man have taget et særligt kursus. Hvilket kursus drejer det sig om?

Søg informationer under ’Uddannelsen til fiskehandler’.
11.

Der er flere måder at begynde uddannelsen på. Hvad kræves der, for at man kan begynde sin
uddannelse i en praktik?

12.

Praktik er en del af uddannelsen. Hvordan kan man få oplysninger om, hvilke virksomheder der har
ledige praktikpladser?

Søg informationer under ’Erhvervsuddannelse generelt’.
13.

I praktikforløbet skal man også på skole. I hvilket tilfælde har man mulighed for at bo på skolen?

14.

Skolepraktik kan tilbydes elever, der forgæves har forsøgt at finde en praktikplads.
Hvad er det en garanti for?

15.

Hvem skal sørge for, at der er praktikpladser til eleverne på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser?
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