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Du skal besvare to opgaver:
Du skal besvare delprøve 1.
I delprøve 2 skal du besvare
enten opgave A eller opgave B.
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Delprøve 1

En e-mail
Situation
Du har fået en mail fra din ven Erik. Han har lige fået tilbud om et job i sit firmas hovedkontor, der
ligger i en anden by i Danmark.
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Chat Vedlæg Adresse Skrifter Farver Arkiversamudkast

Til:
CC:
Emne:
Signatur:[
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Ingen _
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... Tak for sidst, det var hyggeligt. Jeg er spændt på at høre om den koncert, du skulle til. Hvordan var den så?
Som jeg fortalte, har min chef tilbudt mig et job i hovedkontoret. Det er en
spændende udfordring, og jeg har sagt ja. I det nye job bliver jeg leder for
nogle af mine nuværende kolleger. Tror du, det bliver svært?
Jeg får også nogle længere arbejdsdage. Hvad tror du, det kommer til at
betyde for familielivet?
Hovedkvarteret ligger jo ikke her i byen, så der er for langt at cykle på
arbejde. Spørgsmålet er, om jeg skal tage bilen eller toget. Hvad ville du
gøre?

Opgave
Skriv et svar til din ven
• Tak for mailen.
• ICom ind på de understregede dele i mailen.
• Foreslå, at I mødes og snalcker videre om din vens situation.

NOVEMBER-DECEMBER 2021

Delprøve 2

I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.
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A: Sygefravær

Gennemsnitligt sygefravær i procent indenfor fire typer job
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Social- og
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Kilde: Fraværsrapport 2019. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019.

Opgave
•
•
•

Beskriv kort hovedtrækkene i diagrammet.
Fortæl, hvilke årsager der kan være til nogle af de forskelle, diagrammet viser.
Vurder, om det er ledelsens eller medarbejdernes eget ansvar at nedbringe sygefraværet.
Begrund dine synspunkter.
(Besvarelsen af dette punkt skal udgøre ca. 50 % af den samlede besvarelse).

Du skal skrive minimum 200 ord.
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Delprøve 2

I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

B: Klimaforandringer og ansvar
Der tales meget om, at de klimaforandringer, vi oplever nu med ekstremt vejr, oversvømmelser og tørke,
vil blive endnu værre i fremtiden, hvis ikke vi nedbringer udledningen af CO2.
Her er der nogle forslag til, hvad den enkelte selv kan gøre for at nedbringe CO2-udledningen:

•

Undlade at rejse med fly

•

Sortere affaldet

•

Tage cyklen eller gå til arbejde eller skole

•

Undlade at købe plastikprodukter

•

Købe genbrugstøj

•

Spise plantebaseret

Opgave
•
•
•

Fortæl kort om noget, du har oplevet eller hørt om, der er påvirket af klimaforandringer.
Kommenter et eller to af forslagene fra listen.
Vurder, om det er den enkeltes eller samfundets ansvar at nedbringe udledningen af CO2. Begrund
dine synspunkter.
(Besvarelsen af dette punkt skal udgøre ca. 50 % af den samlede besvarelse).

Du skal skrive minimum 200 ord.
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