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En e-mail
Situation
Du har fået en mail fra din danske ven, Christina. Hun har en ungarsk kæreste, Laszlo, der lige er
startet på en sprogskole. Christina skriver blandt andet:

Modtaget besked
Send

Chat

Vedlæg

Adresse

Skrifter

Farver

Arkiver som udkast

Til:
Cc:
Emne:
Signatur:

Ingen

… Hvor er det utroligt, at du snart er færdig med sprogskolen. Tror du, du kommer
til at savne skolen?
Det er altså lidt svært med det danske sprog for Laszlo. Han har ikke så mange
timer på sprogskolen, og vi taler mest engelsk sammen herhjemme. Har du nogen
idéer til, hvad vi kan gøre, så Laszlo hurtigere lærer dansk?
Laszlo kender heller ikke så mange danskere endnu, han kan tale dansk med. Hvad
gjorde du egentlig for at få nogle danske venner?
Og så glæder jeg mig til at ses næste weekend. Hvad synes du, vi skal lave? …

Opgave
Skriv et svar til din ven
• Tak for mailen.
• Kom ind på de understregede dele i mailen.
• Foreslå en aktivitet, I kan lave i næste weekend.
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I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

A: Stress
Andelen af danskere, som føler sig stressede i dagligdagen fordelt efter alder og køn.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2017

Opgave
• Beskriv kort hovedtrækkene i diagrammet.
• Fortæl, hvilke årsager der kan være til den udvikling, diagrammet viser.
• Diskuter, om de sociale medier er en større stressfaktor end arbejdslivet.
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: Det første job som nyuddannet
Hvert år er der mange nyuddannede fra universiteter, professionshøjskoler og andre uddannelsessteder, der
skal have deres første job som færdiguddannede. Der er forskellige forhold udover uddannelsen, der kan
have indflydelse på nyuddannedes jobmuligheder.
Her er der nogle eksempler:
•
•
•
•
•
•

Frivilligt arbejde
Sprogkundskaber
Alder
Personligt netværk
Studiejob
Udlandsophold

Opgave
• Fortæl kort om, hvordan du eller en anden, du kender, fik det første job som nyuddannet.
• Kommentér et eller to af eksemplerne fra listen.
• Diskuter, om personlighed er vigtigere end eksamensresultater, når man skal have et job som nyuddannet.
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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