
En e-mail

ø  8  e

-Send

Modtaget besked

. Chat , Vedlæg , Adresse Skrifter farver Arkiver sorn udkast

C )

['-'.1

Til:1

Cc:

Emne:
Signatur: I Ingen ral

... Jeg skal jo ikke arbejde på bestemte tidspunkter, så jeg er bange for, at jeg kom-
mer til at arbejde for meget — også om aftenen. Hvordan kan jeg undgå det, tror du?

Og hvad med den daglige kontakt med kollegerne? Tror du ikke, det bliver kedeligt,
de dage jeg skal sidde og arbejde hjemme?

Det er selvfølgelig dejligt at slippe for transporttiden. Men kan du se andre fordele
ved at arbejde hjemme?

Men fortæl også l idt om dig selv. Går det bedre på dit kursus nu? Du var jo lidt
utilfreds, sidst vi mødtes.

Situation
Du har fået en mail fra en ven. Din ven har fået tilbudt et nyt job, hvor han skal arbejde hjemmefra
et par dage om ugen. Din ven er meget usikker på, om han skal sige ja til jobbet.
En del af mailen står nedenfor.

Opgave

Skriv et svar til din ven.
• Tak for mailen.
• Kom ind på de understregede dele i mailen.
• Foreslå, at I snart mødes og snakker videre.
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I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

B: økon Sinidsk st tte til unge under uddannelse

Hvis man er fyldt 18 år og er under uddannelse, så kan man søge "SU (Statens Uddannelsesstøtte).
Men hvem skal have økonomisk støtte fra det offentlige, og hvor meget? Det er der forskellige holdninger
til.

Her er der nogle synspunkter:

• Støtten skal kun gives til unge fra familier med dårlig økonomi.

- Unge skal kunne klare sig uden økonomisk hjælp fra deres forældre.

- Unge skal ikke være nødt til at arbejde, mens de studerer.

• Økonomisk støtte gør de unge dovne og uambitiøse.

• Kun dygtige unge med høje karakterer skal have økonomisk støtte fra det offentlige.

• Støtte skal kun gives til studerende, der tager en uddannelse, som samfundet har brug for.

pgave

• Fortæl kort, hvad du mener, samfundet får ud af at give økonomisk støtte til unge under uddannelse.
• Komment& et eller to af synspunkterne på listen.
• Vurd& fordele og ulemper ved, at staten giver økonomisk støtte til alle unge under uddannelse,

uafhængigt af forældrenes indkomst.
Begrund dine synspunkter.

Du skal skrive minimum 200 ord.

* Note: SU kan gives som både lån og stipendier. Lån skal betales tilbage, mens stipendier er tilskud, der normalt ikke skal
betales tilbage.

N O V E M B E R - D E C E M B E R  2 0 1 4


