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nstruiction
Sog informationer i teksthaftet Ungdontsiadannelsern
Brug indholdsfortegnelsen.

• Spar prwcist og sa kort som muligt pa

Der er 25 ininlitter til deluxe deliprove.

Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Opgaver

Sog informationer om social- og sundhedsuddannelserne.

1. M a n  kan komme ind pa social- og sundhedsuddannelserne, hvis man har last et grundforlob.
Hvem tilrettelagger indholdet i et grundforlob?

2. D e t  formelle adgangskrav for at blive optaget direkte pa social- og sundhedsuddannelserne,
pa trin 1 og trin 2, er 10. klasse.
Hvad afhanger direkte optagelse imidlertid ogsa af?

3. Social- og sundhedsassistenter kan sage ind pa en raeldce videregaende professions-
bacheloruddannelser.
Hvilke to ovrige videregaende uddannelser kan de ogsa sage ind pa?

4. N a r  man er i praktik under uddannelsen til padagogisk assistent, kan man fa elevlon.
Hvem betaler elevlonnen?

Sog informationer om erhvervsuddannelse generelt.

5. Hvilket hay er der til en virksomhed, der tilbyder en praktikplads?

6. Der  er en erhvervsuddannelse, hvor man i lobet af uddannelsen skal have to forskellige
praktikpladser. Hvilken uddannelse drejer det sig om?



. Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis korte. Men hvor lang tid tager det typisk at blive fagkert?

8. Fo r  at afslutte en EUX-uddannelse skal man bl.a. til eksamen i forskellige fag og projekter.
Hvad afsluttes EUX-uddannelsen ogsa med?

Sog informationer om de tekniske erhvervsuddannelser.

9. M a n  kan starte en teknisk erhvervsuddannelse med at vaelge et grundforlob.
Hvor lang tid varer den obligatoriske del af et sadant grundforlob typisk?

10, M a n  kan vxlge at ga i mesterlxre i stedet for at starte pa et grundforlob.
Hvad er imidlertid en forudsxtning for at kunne vxlge mesterixre?

11. Elvis man vxlger at ga i mesterkere, skal man lave en uddannelsesplan.
Hvem layer man planen sammen med?

12. D e r  er ti forskellige indgange til de tekniske erhvervsuddannelser.
Hvilken indgang skal man vwlge, hvis man vil uddanne sig til frisor?

Sog informationer under "Inden du beslutter

13. E n  mentor kan give hjeIp og state til unge, der skal tage en ungdomsuddannelse.
Hvem skal man snakke med, hvis man gerne vil have en mentor?

14. A l l e  15-17-arige skal lave en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. Hvad kan der ske,
hvis en elev eller forxldrene ikke samarbejder om at gennemfore denne uddannelsesplan?

15. M a n  kan fa SU, nar man er over 18 an Hvad afhaenger storrelsen af SU'en af for 18-arige (bade
lajemmeboende og udeboende)?
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:nstruktion
• Lxs telcsten Hjemnietwende urge trives bedst.
° Svar prwcist og sa kort som muligt pa sporgsmalene.

Der gives 2 point for hvert korrekt svar.

Opgaver

1. Hvad fortaeller teksten om unge i Danmark?
Scet et kryds.

Udeboende 19-arige unge tjener ikke sa mange penge som hjemmeboende.
i Det er mere almindeligt, at udeboende 19-arige har arbejde, end at de studerer.

Antallet of unge danskere, der flytter tidligt hjemmefra, er steget de senere
Fl Den eneste grund til, at unge udeboende lever usundt, er, at de mangler penge.

2. Ifolge teksten lever unge, der er flyttet hjemmefra et mere vildt og uregelmaessigt liv med
fokus pa fester end unge hjemmeboende.
Hvad kan det skyldes? Ncevn mindst en grund.

3. 19-arige unge er i den alder, hvor de typisk skal vwlge, hvad de vil lave i fremtiden.
Hvilket ord i teksten beskriver denne periode i de unges tilvxrelse? Skriv et ord.

4. Unge hjemmeboende har en okonomisk fordel, som kan gavne dem senere hen.
Hvilken fordel er det?



5. Liva Linnet foler, at hun og hendes forxIdre er meget ligevxrdige.
Hvorfor mener hun, der er sket den udvilding i deres forhold?

6. Nogle unge flytter tidligt hjemmefra. Hvilken grand nxvnes der i teksten?
Scet et kryds.

Forwldrene har forskellige problemer.
Forxidrene onsker mere tid til sig selv.
Forwldrene vii have flere penge til sig selv.

El Forxidrene har ikke sa rneget plads.

7. Hvilken holdning giver forskerne udtryk for i teksten?
Scet et kryds.

Forwldrene og/eller samfundet skal
blande sig mindre i de unges liv.

E] rade de unge til at flytte senere hjemmefra.
stotte de unge udeboende mere.
kontrollere de unge under 18 dr bedre.

Beineerk: Delprove 2B er pa bagsidcn!



Laes teksten Overwegtige born far s
Der er l5ernet otte ord eller udtryk, og de otte huller er angivet med tallene
Pa dette opgavearlc er der for hvert hul angivet fire ord eller udtryk : A, B, C og D.
Saet'kryds i opgavearIcet nedenfor ved det ord eller udtryk, der passer til hvert of hullernei t.ekst
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