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Opgave 1 

     

Instruktion 
• Læs teksten Anna tager kørekort. 
• Skriv de ord, der mangler. 

Ordene findes i rammen nederst på siden. 
Der er fire ord, der ikke passer. 

    

       

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar.  

      

 

Bye SK 
4~~ 

Køre ole  

    

     

      

Anna tager kørekort 

Eksempel 

Anna er 35 år, 	og 	hun bor sammen med sin mand og sin søn i en lille by på Fyn. 
(0) 

Anna arbejder som SOSU-hjælper på et plejehjem i Odense, og hun er glad for sit arbejde. 

Annas arbejdsplads ligger  ca.  30 kilometer fra hendes hjem. Anna har 	 kørekort, så hun 
(1) 

tager altid bussen til og fra arbejde. Men hun synes, det er hårdt at stå tidligt op og tage bussen om 

morgenen. Og hun er 	 
(2) 

med bus hver dag. 

  

træt af, at hun bruger så lang tid på at komme til og fra arbejde 

  

Anna vil gerne have kørekort og bil, 

  

det er hurtigere for hende at komme til og fra 

  

(3) 

arbejde i bil. Derfor er Anna begyndt at tage kørekort på en køreskole. To gange om ugen har hun køretimer 

med sin kørelærer. Anna kan godt lide at lære at køre bil. Så hun synes, det er 

køretimer. 

Når Anna får sit kørekort, vil hun 

	

	 en bil. Så kan hun selv køre på arbejde i bilen 
(5) 

hver dag og spare tid på transport. Anna glæder sig til at få mere tid til at være sammen med sin 

	 om eftermiddagen, når hun kommer hjem fra arbejde. Og hendes mand og hendes 
(6) 

søn glæder sig også til at være mere sammen med hende. 

Ø9::~ 	men 	kedeligt 	sælge 	fordi 	købe 
ikke 	familie 	også 	sjovt 	kollega 
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CPR-nummer 

  

Instruktion 
• Læs teksten Ole er pensionist. 

I hvert afsnit er der en sætning, der ikke passer. 
• Find den sætning, der ikke passer. 
• Streg sætningen ud. 

  

Se eksemplet. 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

 

  

Uc er pensionist 

  

Eksempel 

Ole Hansen er 68 år. Han har arbejdet som lærer på en skole i mange år.  Han arbejder fuld tid på  
skelem Men nu er Ole pensionist, så han arbejder ikke mere. Derfor har han god tid til alle sine 
interesser og til at være sammen med sine venner. 

7. Ole bor alene i et stort hus i Holbæk. Der er også en stor have, og det tager tid at passe både hus 
og have. Derfor vil Ole gerne flytte i lejlighed. Ole er glad for huset, og han elsker at være ude i sin 
have. Så han synes, han bor et dejligt sted. 

8. Ole bor tæt på en svømmehal, og den bruger han 4-5 gange om ugen. Han kan nemlig godt lide 
at svømme. Og han synes, det er dejligt at starte dagen med en tur i svømmehallen. Ole går kun 
i svømmehallen en gang om ugen. Derfor svømmer han en time i svømmehallen næsten hver 
morgen. 

9. Ole elsker også musik og dans, og han går til dans på en danseskole. Han går til dans to gange om 
ugen sammen med 15 andre pensionister. Han synes, det er sjovt at danse. Og han synes også, det er 
hyggeligt at være sammen med de andre. Så Ole vil gerne stoppe på danseskolen. 

10. På danseskolen har Ole mødt en kvinde, der hedder Lis. De danser sammen, og de kan rigtig godt 
lide hinanden. Men de ses kun, når de er på danseskolen. Nogle gange går de på restaurant sammen 
efter dans. Og de er også tit på besøg hjemme hos hinanden. 

11. Ole er glad for at være pensionist, og han savner ikke sit arbejde. Han har tid til at gå i 
svømmehallen. Og han har tid til at danse og være sammen med Lis. Derfor vil han gerne begynde 
at arbejde igen. Så Ole synes, han har et godt liv som pensionist. 
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Opgave 3 

Interview med Jasmin - pædagog i en børnehave 
jasmin er 23 år. Hun arbejder som pædagog i en børnehave. 

Eksempel 

A  
Mit job er at passe børnene. Vi er meget tit ude, 
og så leger vi på legepladsen eller tager på tur. 
Nogle gange er vi også indenfor. Her synger vi tit 
eller læser en bog sammen. 

ja, det har jeg. De er søde og dygtige til deres 
arbejde, og jeg er glad for at arbejde sammen med 
dem. Nogle gange går vi også på cafe sammen 
efter arbejde, og det er rigtig hyggeligt. 

B  F  
Den er okay, for jeg tjener 22.000 kroner om 
måneden som pædagog. Og når jeg har arbejdet i 
nogle år, får jeg 1.500 kroner mere i løn om 
måneden. Det glæder jeg mig til. 

C  
Nej, det har jeg ikke. Men min søster har to 
dejlige drenge, som jeg elsker meget højt. Min 
kæreste og jeg taler om, at vi snart skal have 
vores egne. Vi vil gerne have to eller tre. 

Nej. Vi har kun plads til 30 børn, så den er ret 
lille. Men jeg kan godt lide, at her ikke er så 
mange børn. For jeg kender dem alle sammen, 
og det synes jeg er dejligt. 

jeg arbejder syv timer om dagen, fem dage om 
ugen. jeg møder altid klokken 6 om morgenen, 
når børnehaven åbner. Det er lidt hårdt nogle 
gange. Men så har jeg fri kl. 13, og det er dejligt. 

G  
Nej, men det har min kæreste. Og jeg låner den 
somme tider, når jeg skal på arbejde. Men 
normalt cykler jeg til børnehaven. Der er 8 
kilometer hver vej, så det er god motion. 

H  
Fordi jeg altid har været glad for børn. Så det var 
vigtigt for mig at tage en uddannelse, hvor jeg 
kunne arbejde med børn. Og det er jeg glad for, 
at jeg gjorde. 
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Opgave 3 — fortsat 

Instruktion 
• Læs Interview med Jasmin - pædagog i en børnehave. 

Der er otte afsnit (A-H). 
• Læs spørgsmålene (12-16). 
• Find det afsnit, der passer til hvert af de fem spørgsmål. 
• Skriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet. 

Der er to afsnit, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Eksempel (0) 

     

0. 	Hvad laver du på dit arbejde? 

     

       

12. Arbejder du i en stor børnehave? 

13. Hvordan er dine arbejdstider? 

14. Har du nogle gode kolleger? 

15. Hvorfor blev du pædagog? 

16. Har du selv børn? 
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