E-mail
Email-opgave:
Din bror har fået tilbudt et job som BIGBOSS i Vestjylland. Hans kone har et OK job
her i København, og hans datter Annika går i en god børnehave. Du får derfor denne
email:
Hej ven
Jeg har brug for et råd: Jeg har fået tilbudt et job som BIGBOSS i POWERCORP i
Esbjerg. Jeg vil meget gerne have jobbet, det er sindssygt spændende, og det vil
betyde utrolig meget for min karriere. Men jeg ved ikke, om jeg skal sige ja. Vi kan
flytte derover og købe et nyt hus, men så må Anne opgive sit job her og finde et andet,
eller også skal jeg finde en lejlighed derovre og så komme hjem i weekenden. Og jeg
ved ikke, hvad Annika siger til at flytte til Jylland, hun er ret viljestærk.
Hvordan går det med dig? Og med Peter?
Knus fra Brormand

Opgave: du skal svare på din brors email. I dit svar skal du komme ind på de
understregede emner. Og du skal indlede og afslutte på en passende måde

Emailen vejer ikke særlig tungt i bedømmelsen af PD3 skriftlig. Så brug max 20
minutter på mailen. Men tjek, at du har kommenteret ALLE de understregede punkter,
og at du indleder og afslutter passende.
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Hej min ven
Dejligt at høre fra dig! Det lyder som en stor chance, det job. Jeg kan selvfølgelig
ikke vide, hvad der vil være det rigtige for dig. Men tror du ikke, at du kan få Anne og
Uhyret med derover? Anne skal nok finde et job, der mangler læger overalt i
provinsen. Og husene er jo ikke så dyre som her, og måske kan I endda finde et, I kan
leje. For det går nok ikke at være weekendfar og weekendmand. Jeg kender desværre
ret mange, det er gået galt for; når det bliver for surt og ensomt, holder kærligheden
ikke. På den anden side kender jeg også en del bitre mænd, der ikke kan komme sig
over, at de gik glip af CHANCEN. Og de er heller ikke værd at være gift med. Så det
er ikke let. Men prøv at tale tingene ordentligt igennem, der er måske nogle løsninger,
I ikke har tænkt over endnu. Og ring, hvis jeg kan hjælpe, enten med at flytte kasser
(det er jeg ikke så god til, men alligevel) eller med et godt råd (det er jeg ret god til).
Her går det godt, Peter hygger sig med sin Anaconda, og jeg har mine uartige unger i
skolen at tage mig af. Nej - de er faktisk søde nok, men jeg bliver træt i mit gamle
hoved. Og alt det rettearbejde! Nåh, jeg må hellere se at komme i gang med det.
Vi tales ved.
Knus fra storesøster Anna.
Typisk for personlige breve:
1) Talesprog: Dejligt at høre fra dig! Min ven. Du. Det lyder godt, det job. Jo.
Nok ikke. Faktisk. Mit gamle hoved. Ret simple sætninger
2) Brug af udråbstegn og andre grafiske effekter: CHANCEN
3) Ingen gentagelse af sagen, lige på med et svar, som i en dialog: Det lyder godt
det job! Og ikke: Du skriver om det job, du har fået tilbudt. Jeg synes at...
4) Følelser: Surt og ensomt. Dejligt.
5) Humor: (det er jeg ret god til). Uartige unger.
6) Referencer til hinandens hverdagsliv: Anna og Uhyret, skolen, sin anakonda
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