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Delprøve  1 

En e-mail  

Delprøve 2 

A: Klimabekymring og alder 
B: En attraktiv arbejdsplads 

Du skal besvare to opgaver: 

Du skal besvare delprøve 1. 

I delprøve 2 skal du besvare 

enten opgave A eller opgave B. 

• Hjælpemidler: Alle ordbøger 

• Tid: 2'/z time 

Skriftlig fremstilling 





Delprøve 1 

En e-mail 

Situation 
Du har fået en  mail  fra din danske ven Mia. Hun har været udstationeret i New York i tre år for et 
dansk firma, og nu skal hun snart hjem til Odense sammen med sin familie. 
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Modtaget besked 

 

Send 	Chat  Vedlæg Adresse Skrifter Farver Arkiversomudkast 

 

TII:I 	 

ce: ; 

Emne: 

Signatur: i Ingen 	1111111 

... Tak for snakken i sidste uge, det var hyggeligt at tale med dig på Skype. 

Jeg er meget spændt på at høre om din køreprøve. Hvordan gik det? 

Som du ved, er vores tid i New York snart slut, og vi skal hjem til Odense 

om tre uger. Jeg skal arbejde sammen med nogle kolleger, jeg ikke kender. 

Hvad synes du, jeg skal gøre for at få en god start på arbejdet? 

Børnene er jo blevet teenagere, og de er meget kede af at sige farvel til 

deres venner her i New York. Jeg er spændt på, om de kan holde kontakten. 

Tror du, det er muligt? 

Jens har fået nyt arbejde i Danmark, som han glæder sig til at komme i 

gang med efter 3 år som hjemmegående. Det nye job ligger dog 30 km fra 

Odense, så vi overvejer at købe en ekstra bil, men han kan også tage toget. 

Hvad ville du gøre? 

Opgave 

Skriv et svar til din ven 
• Tak for mailen. 
• Kom ind på de understregede dele i mailen. 
• Foreslå, at I mødes, når Mia kominer hjem. 
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Delprøve 2 

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

2A: Klimabekymring og alder 

Andel personer i forskellige aldersgrupper, der er meget bekymrede over klimaforandringer 
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Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativt udvalg på 2.000 personer i alderen 18-70 år. 
Kilde: https://ida.dk  

Opgave 

• Beskriv kort hovedtrækkene i diagrammet. 
• Fortæl, hvilke årsager der kan være til de forskelle, diagrammet viser. 
• Hvilke fordele og ulemper mener du, der kan være for samfundet ved, at unge bekymrer sig om 

klimaforandringerne? 
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. 

2B: En attraktiv arbejdsplads 

Der er forskellige faktorer, der kan have betydning for, hvor attraktiv en arbejdsplads er for medarbejderne. 

Her er nogle eksempler: 

• Godt samarbejde mellem kolleger 

• Fleksible arbejdstider 

• Indflydelse på egne arbejdsopgaver 

• God løn 

• Mulighed for efteruddannelse 

• Personalegoder 

Opgave 

• Fortæl kort om en attraktiv arbejdsplads, du har været på eller har hørt om. 
• Kommenter en eller to af faktorerne fra listen. 
• Vurder, om det er lederens personlige kvalifikationer eller faglige kvalifikationer, der er vigtigst for, om en 

arbejdsplads er attraktiv. 
(Besvarelsen af dette punkt skal udgøre  ca.  50 % af den samlede besvarelse). 

Du skal skrive minimum 200 ord. 
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