Afsnit 1 ‐ Smukt og grimt

Emne: Interesser (hobbyer)
Skriv om en interesse (en hobby), du har.
Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave,
fx: sy, male, spille guitar, fotografere, se film eller noget andet, som du synes er
interessant at bruge tid på.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilken interesse (hobby) det drejer sig om
‐ hvad du laver, når du dyrker din interesse (hobby)
‐ hvordan du har det med det, du laver
‐ hvornår og hvor tit du dyrker din interesse (hobby)
‐ hvornår det startede
‐ hvordan du fik din interesse (hobby)

Afsnit 2 ‐ Barndom

Emne: Min barndom
Skriv om din egen barndom.
Du kan fx fortælle:
‐ hvor du boede som barn
‐ hvem du boede sammen med
‐ hvad du lavede
‐ hvordan din skole var
‐ hvordan dine kammerater var
‐ om en særlig oplevelse, du havde som barn

Afsnit 3 ‐ Sømanden

Emne: Uddannelse
Skriv om din egen uddannelse.
Du kan fx fortælle:
‐ hvad du er god til
‐ hvad du kan lide at lave
‐ hvad du drømte om at blive, da du var barn og ung
‐ hvilken uddannelse du har
‐ hvilken uddannelse du evt. ønsker at tage
‐ hvad dit drømmejob er

Afsnit 4 – Fremtidens hus

Emne: Mit drømmehus
Skriv om dit drømmehus/din drømmelejlighed.
Du kan fx fortælle:
‐ hvor huset/lejligheden skal ligge
‐ hvordan det/den skal se ud
‐ hvor mange værelser der skal være
‐ hvordan køkkenet og badeværelset skal være
‐ om der skal være have eller altan
‐ hvad der skal være i nærheden

Afsnit 5 – Husarkitekten

Emne: En virksomhed
Skriv om en virksomhed (et firma/en fabrik).
Det kunne fx være LEGO, SAS, IKEA, IBM, Danfoss eller en virksomhed, du selv kender.
Du kan evt. gå ind på firmaernes hjemmesider og få nærmere oplysninger.
Du kan fx fortælle:
‐ hvad virksomheden hedder
‐ hvilke produkter den laver/tilbyder
‐ hvor virksomheden ligger
‐ hvor mange ansatte der er
‐ om du kunne tænke dig at arbejde i virksomheden – hvorfor/hvorfor ikke?
‐ om du kunne tænke dig at starte din egen virksomhed – hvilken?

Afsnit 6 – Bellevue

Emne: Forlystelser og afslapning
Skriv om et forlystelsessted eller et rekreativt område, du godt kan lide.
Det kunne fx være Tivoli, Bakken, Zoologisk Have, LEGOLAND eller
en park, en strand eller en skov.
Flere af stederne har hjemmesider, så du kan få nærmere oplysninger.
Du kan fx fortælle:
‐ hvad stedet hedder og hvor det ligger
‐ hvordan der ser ud
‐ hvad man kan lave der
‐ hvorfor du tager derhen
‐ hvornår og hvor tit du tager derhen
‐ hvad du synes om stedet

Afsnit 7 – Århus rådhus

Emne: En offentlig bygning
Skriv om en offentlig bygning du kender.
Det kunne fx være din skole, et bibliotek, et hospital, en kirke eller et teater.
Flere af stederne har hjemmesider, så du kan få nærmere oplysninger.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilken bygning det drejer sig om, og hvordan den ser ud
‐ hvem der kommer i bygningen
‐ hvad man laver i bygningen
‐ hvem der arbejder i bygningen
‐ hvornår der er åbent
‐ hvad du synes om bygningen og om at være der

Afsnit 8 – Arne som far

Emne: Et læserbrev om børneopdragelse
Situation: Der er en stor debat om børneopdragelse for tiden, fordi mange mener, at
børn i dag ikke bliver opdraget ordentligt.
Opgave:

Skriv et indlæg til en avis.
Fortæl hvad du mener om børneopdragelse, og argumenter for dine
synspunkter.
Giv dit indlæg en overskrift.
Du kan evt. bruge overskrifterne herunder som inspiration til dit indlæg.

Længde:

Du skal skrive min. 100 ord.

Tid:

45 minutter.

Børn skal have faste regler
Mange forældre skælder for meget ud
Man er nødt til at slå sine børn en gang imellem
Børn behøver ikke faste regler. Kærlighed er nok
Børn skal have et ansvar
Man skal ikke slå sine børn. Man skal tale med dem

Afsnit 9 – Flugten til Sverige

Emne: Ny i Danmark
Skriv om din egen oplevelse af at flytte til et nyt land.
Du kan fx fortælle:
‐ hvorfor du flyttede
‐ hvordan du kom til Danmark
‐ hvad dit første indtryk af Danmark var
‐ hvordan det var i starten
‐ hvordan det var ikke at kunne tale sproget
‐ hvordan det er nu
‐ hvad du savner her i Danmark
‐ hvad der er godt ved at bo her

Afsnit 10 – Myren

Emne: Min favoritting
Skriv om en ting, som betyder noget særligt for dig.
Det kan være en ting i dit hjem, noget tøj, et smykke, et billede, en bil osv.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilken ting det drejer sig om
‐ hvor du har fået tingen fra
‐ evt. hvad den har kostet
‐ hvordan den ser ud
‐ hvorfor den er vigtig for dig
‐ om der er en særlig historie, der knytter sig til tingen

Afsnit 11 – SAS Royal Hotel

Emne: Et læserbrev om højhuse i København
Situation: Københavns Kommune har planer om at bygge et 102 m højt hus i Tivoli.
Huset skal bruges til et femstjernet hotel og til luksuslejligheder.
Opgave:

Skriv et indlæg til en avis.
Fortæl hvad du mener om kommunens planer og hvorfor.
Giv indlægget en overskrift.
Du kan evt. bruge overskrifterne herunder som inspiration.

Længde:

Du skal skrive min. 100 ord.

Tid:

45 minutter.

Tivoli ødelagt
Endelig får København et nyt højt hus
Danskerne er bange for høje huse
Vi skal bevare den gamle middelalderby
Andre storbyer i verden har masser af højhuse
Hvorfor skal der kun bygges for rige mennesker?

Afsnit 12 – Den tykke

Emne: Et job
Skriv om et job, du har eller har haft, eller om et job, som du har hørt om.
Du kan også skrive om et job, som du har set i en stillingsannonce.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilket job det drejer sig om
‐ hvor arbejdspladsen ligger
‐ hvad jobbet går ud på
‐ hvordan arbejdstiderne er
‐ hvordan lønnen er
‐ hvilke kvalifikationer man skal have
‐ hvordan chefen er

Afsnit 13 – Stelton

Emne: En gave
Du skal købe en gave til en i din familie eller til en af dine venner.
Du vil gerne give dem noget, som er typisk dansk.
Skriv om gaven.
Du kan fx fortælle:
‐ hvilken gave det drejer sig om
‐ hvem du vil give gaven
‐ hvor du vil købe den
‐ hvad gaven koster
‐ hvad der er typisk dansk ved gaven
‐ hvorfor du vil give netop dén gave

Afsnit 14 – Rigtige Arne‐fans

Emne: En fan
Skriv om en person du beundrer. Det kan være en kendt person eller bare en person, du
kender. Det kan evt. være en gruppe af mennesker.
Hvis det er en kendt person, kan du finde oplysninger om personen på Internettet.
Du kan fx fortælle:
‐ hvem personen er
‐ hvor gammel personen er
‐ hvor personen kommer fra
‐ hvor du kender personen fra
‐ hvad personen laver
‐ hvorfor du beundrer personen

