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En e-mail
Situation
Du har fået en mail fra en dansk ven, som skriver om Mihai fra Rumænien. En del af mailen står
nedenfor.

Modtaget besked
Send

Chat

Vedlæg

Adresse

Skrifter

Farver

Arkiver som udkast

Til:
Cc:
Emne:
Signatur:

Ingen

… Tak for sidst, det var hyggeligt. Hvad med den jobsamtale, du skulle til i går
– tror du, du får jobbet?
Kan du huske min ven Mihai? Han er blevet færdig med første del af sin
uddannelse og vil måske tage anden del i Danmark. Han har spurgt mig,
hvordan det er at komme til Danmark som udlænding. Men det har jeg jo
ikke prøvet, så måske kan du hjælpe.
Han spørger for eksempel, hvad det er vigtigt at gøre som noget af det første,
når man lige er flyttet til Danmark. Han vil også gerne vide, hvad han kan
gøre for at få venner her. Og så er han også lidt bekymret for vejret – tror du,
han kan vænne sig til det? ...

Opgave
Skriv et svar
• Tak for mailen.
• Kom ind på de understregede dele i mailen.
• Foreslå, at Mihai kontakter dig.
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I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

A: Økologi

Salget af økologiske fødevarer i danske butikker angivet i milliarder kroner
mia. kr.
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Kilde: Landbrugsavisen.dk, 1. maj 2012

Opgave
•B
 eskriv kort hovedtrækkene i diagrammet.
•F
 ortæl, hvilke årsager der kan være til udviklingen.
•V
 urdér fordele og ulemper ved kun at ville købe økologiske fødevarer.
Begrund dine synspunkter.
Du skal skrive minimum 200 ord.
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I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

B: Disciplin i skolen
Det bliver ofte diskuteret, om der mangler disciplin og ro i de danske skoler. Og hvis der gør, hvad man så
kan gøre for at få mere disciplin og ro. Nedenfor er der forskellige forslag.

Forslag

 ere samarbejde mellem forældre og lærere
•M
• F lere fysiske aktiviteter i skolen
 rolige elever skal straffes med eftersidning1 eller bortvisning
•U
 ere spændende og interessant undervisning
•M
 ere lærerstyret klasseundervisning
•M
• S pecielle klasser for udisciplinerede elever

Opgave
• Fortæl kort om dine egne erfaringer med disciplin i skolen.
• Kommentér et eller to af forslagene fra listen.
• Vurdér fordele og ulemper ved et skolesystem med meget disciplin.
Begrund dine synspunkter.
Du skal skrive minimum 200 ord.

1

Eftersidning er en straf, hvor en elev skal blive på skolen f.eks. en time efter normal skoletid.

5

NOVEMBER-DECEMBER 2015

Delprøve 1

Delprøve 2

Delprøve 1

