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Skriftlig del

Skriftlig fremstilling
Delprove
En e-mail
Delprøve
A: Folkeskole eller fri
B: Opdragelse

Du skal besvare to opgaver:
Du skal besvare
I delprøve 2 skal
enten opgave A eller

• Hjælpemidler: alle ordbøger
• Tid: 21/2 time

En eSituatio
Du har fået en mail fra en af dine venner, der har sønnen Marc på 16 år. Marc går
men er meget træt af det. Han var tidligere en glad dreng, der var dygtig i skolen, men
han aldrig glad, og han vil hellere arbejde på en restaurant. Din ven skændes tit med Marc
En del af mallen

J

Modtaget

Cc;

Signat

Jeg kan ikke rigtig finde ud at, hvad der sker med Marc. Han
meget
Hvad tror du, der kan være årsagen til, at han har forandret sig? Hvordan havde
du det egentlig med dine forældre, da du var i
Og så den der idé med at droppe gymnasiet. Hvad mener du om Marcs planer
om at arbejde på en restaurant i stedet for?
Men jeg må også lige høre, hvordan det går med dit kursus. Fortæl lidt

Opgav
Skriv
• Tak for
• Kom ind på de understregede dele
• Invit& din ven til en koncert eller noget andet, du godt kunne
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I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller

B:
Børn bliver i dag opdraget meget friere end tidligere, hvor der var strenge regler for, hvad
Nogle mener, at børn i dag bliver for frit opdraget, mens andre advarer mod at vende tilbage
tiders strenge
Der er således forskellige holdninger til, hvad man skal lægge vægt på i

Her er der nogle
Børn skal opdrages til
• at være
• at være
• at være flittige

• at vise
• at være
• at vise

Opgav
• Fortæl kort, hvad du mener, der kendetegner en god
• Kommenter et eller to af synspunkterne
• Vurder fordele og ulemper ved en friere
Begrund dine
Du skal skrive minimum
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