
LØSNINGER	TIL	MODULTESTØVEOPGAVE	
	
FØRSTE	OPGAVE:	

1. Han	skal	møde	op.	
2. Ma-ons:	10-16,	to:	10-18,	fre:	10-14	
3. 22:00	
4. 380,-	
5. Gratis1.		

	
ANDEN	OPGAVE:	

Torben elsker sit job  

(0) Torben har boet i København næsten hele sit liv. Men for tre år siden mistede han sit arbejde 
som mekaniker. Han er stadig arbejdsløs. Han søgte mange job, men fik ikke noget. Til sidst søgte 
han arbejde i hele Danmark, og han blev ansat som mekaniker på et stort værksted i Nordjylland.  

(1) Så flyttede Torben til Jylland sammen med sin kone Susanne og deres lille søn Tobias. De bor i 
et dejligt hus og har søde naboer, som de tit er sammen med. De kender ikke nogen, der hvor de 
bor. Tobias er startet i børnehave, og han har fået mange legekammerater der.  

(2) Torben har altid drømt om at blive selvstændig, og for et halvt år siden åbnede han sit eget 
autoværksted. Det går godt med værkstedet, men han arbejder også meget. Han er hjemme ved 
totiden hver dag. Værkstedet har åbent fra klokken 7 til 17 og to dage til klokken 22:00.  

(3) Det er selvfølgelig lidt hårdt for Susanne, der venter en ny baby. Hun passer barn og hus og 
laver mad. Hun har ikke rigtig noget at lave. Hun passer også regnskaber i Torbens værksted, for 
hun er god til tal. Det er Torben glad for. Han vil meget hellere arbejde med biler.  

(4) Torben kan reparere alle slags biler, og han har mange kunder. Der er mange, der er glade for, at 
han har længe åbent to dage om ugen. De kommer kun om formiddagen. Så kan de aflevere bilen 
efter arbejde og hente den igen næste dag. 

 
(5) Torben og Susanne savner ikke storbyen. De er meget glade for at bo i Jylland. Selv om Torben 
arbejder meget, synes de ikke, at livet i Nordjylland er så travlt som i København. De tænker på at 
flytte tilbage til København.  

	
	

TREDJE	OPGAVE:		
	
Han/andre/de/der/sin	
	
	
FJEDRE	OPGAVE:	
1:E			2:F		3:G		4:A		5:C		


