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TIL LÆREREN

HVAD INDEHOLDER OPGAVEMATERIALET?
Dette opgavehæfte byder på en lang række spørgsmål, øvelser og opgaver, som læreren frit kan sammensætte, så 
materialet passer til elevgruppen og det tematiske fokus, læreren ønsker. Alle opgaver arbejder med udgangspunkt i 
det analoge teksthæfte ”To lande – et arbejdsmarked”.

Materialet byder på 10 grafiske Flash-Cards, som understøtter ordforrådstilegnelsen og forforståelsen, tre 
uafhængige arbejdsmoduler med en række spørgsmål og opgaver samt arbejdsopgaver til tre videoer, der viser 
tre elever, der fortæller om deres oplevelse af den grænseoverskridende uddannelsesmodel.

FORFORSTÅELSE OF ORDFORRÅD
Bagerst i dette materiale finde du 10 Flash-Cards, som er ordkort, der viser 10 af de hyppigst forekommende gloser 
i teksthæftet, samt en Laufdiktat. Hvert kort viser glosen på målsproget, modersmålet, glosens ordklasse samt et 
passende billede. Ordforråd tilegnes bedst gennem gentagelse. Samtidig er det en rigtig god ide at bruge forskellige 
måder, kanaler og sanser, når man arbejder med gentagelse. Læreren kan anvende ordkortene varieret for hver gang, 
gloser bliver gentaget. Det anbefales, at læreren starter med at introducere kortene på klassen og derefter hænger 
dem synligt i klassen. Ved den efterfølgende gentagelse kan læreren med fordel bruge kortene i cooperative-lear-
ning-strukturer som eksempelvis Mix-and-Match og Quiz og byt eller lave et simpelt huskespil ved at dele kortene 
i glose og billede. Til sidst afsluttes med at lave en Laufdiktat.

Ved at kombinere glosen med et visuelt billede og en kropslig aktivitet bruger eleverne flere sanser i indlæringen, 
hvorved muligheden for en vedvarende kognitiv forankring af glosen øges. Eleven udbygger ikke kun sit ordforråd 
vedvarende, men arbejder samtidig med forforståelsen til det videre arbejde med teksthæftet. Efter denne fragmen-
terede indlæring af gloserne anvendes disse efterfølgende i en konkret, relevant kontekst, når eleven arbejder med 
teksterne i teksthæftet. Den efterfølgende læseoplevelse forstærkes således positivt, når 
eleverne møder og genkender gloserne i de læste tekster og opgaver.
I Laufdiktat får eleverne et skema, hvor de skal udfylde gloserne på målsproget. Er eleverne usikre,
må de løbe gennem klassen, hen ad gangen eller lign. for der at se på en oversigtstavle, hvor
samtlige gloser står skrevet på målsproget, mens deres skema bliver liggende på deres plads. Eleven
må løbe frem og tilbage så mange gange, der er brug for det og kan således skabe sikkerhed
omkring egen stavning ved at huske stavemåden hele vejen tilbage til skemaet.
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MODULERNE
De tre moduler er sammensat ud fra tre arbejdsmarkedsrelaterede fokuspunkter.

  Modul A - ”Fakten und Zahlen”

  Modul B - ”Kultur”

  Modul C - ”Ausbildung”

Modulerne bygger ikke på hinanden og kan således bearbejdes uafhængigt af hinanden.

Alle modulerne indledes med angivelse af læringsmål for modulet, efterfulgt af forslag til forståelsesspørgsmål, som 
læreren kan bruge i en mundtlig bearbejdelse. Materialet er udarbejdet som en helhed. Ønsker man at fordybe sig i 
nogle afsnit mere end i andre, er dette dog også en mulighed, da opgaver og øvelser er ikke nødvendigvis er afhængi-
ge af hinanden. Læreren vælger frit, hvilke opgaver der passer til elevgruppen og emnet i øvrigt.

VIDEOMATERIALET
I videoerne møder eleverne autentiske beretninger fra tre unge, de kan spejle sig i. Katharina, Timo og Mathias har 
valgt en grænseoverskridende uddannelsesmodel og giver os i videoen et indblik i deres daglige arbejdsdag.

I opgaverne og øvelserne til videoerne tages nogle af de gennemgående temaer fra teksthæftet op, men der arbejdes 
også fra et sprogtilegnelsesperspektiv, når der eksempelvis fokuseres på brugen af chunks i konkrete kommunikative 
situationer. Opgaverne til alle tre videoer indledes med henvisning til læringsmål og arbejder med en gennemgående 
forståelsesopgave. Derudover har hver video forskellige individuelle opgaver og øvelser.

Læringsmål:
„Katharina“
Eleverne arbejder med høflighedsformen ”Sie” fra et grammatisk perspektiv og anvender efterfølgende denne viden 
i en mundtlig kommunikativ situation i form af et rollespil mellem kunde og butiksassistent.

„Mathias“
Eleverne arbejder med den mundtlige dimension, når de gennem opgaver og øvelser klædes på til at indgå i et 
rollespil mellem restaurantgæster og tjener.

„Timo“
Eleverne arbejder med den sproglige dimension, når der arbejdes med ordforrådstilegnelse i forbindelse med de 
varer, Timo sælger. Samtidig arbejdes med elevernes kulturforståelse, når virksomhedskultur og påklædningen 
sættes i fokus.
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Opgaver og øvelser i dette modul forudsætter, at eleverne har læst afsnittene på teksthæftets sider 4 og 5.

Skriftlig 
kommunikation

Eleven har viden om at læse efter detaljer.

Kultur og
samfundsforhold

Eleven har viden om centrale kulturelle, sociale og historiske
forhold i Tyskland.

FORSTÅELSESSOØRGSMÅL

• Hvor mange gange større er indbyggertallet i 
 Tyskland i forhold til Danmark 2017?

• Hvor mange indbyggere bor i Schleswig-Holstein
 2017?

• Hvor mange tyskere arbejdede dagligt i 
 Danmark 2017?

• Hvor mange danskere arbejdede dagligt i Tyskland
 2017?

• Hvilke grunde er der til, at langt flere tyskere arbejder
 i Danmark end danskere i Tyskland?

• Hvilke forskelle er der på Danmark og Tyskland i
 forhold til løn og skat?

FAKTEN UND ZAHLEN

Modul A

LÆRINGSMÅL
Til læreren
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OPGAVE A – WORTSCHATZ

Name:

Sammenlign dit resultat med din sidemands.

Deutsch Dänisch Wortklasse

Jahre

siebenhundert

vierzehn

Fachkraft

Arbeit

Hälfte

Einwohner

größer

Grenzpendler

Einwohnerdichte

Arbeitslosigkeit

Du kan finde gloserne i teksthæftet
under afsnittene: 

”Die Arbeitsmärkte im Grenzland”
og „Arbejdsmarkederne i grænselandet”

Oversæt ordene fra tysk til dansk.
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1. Deutschland ist achtmal     als Dänemark.

2. Deutschland hat eine höhere    als Dänemark.

3. Deutschlands Einwohnerzahl liegt bei 82 Millionen und ist also      
 Mal größer als Dänemarks.

4. In Dänemark leben nur 6 Millionen    .

5. Im Bundesland Schleswig-Holstein leben 2,8 Millionen Menschen – also fast   
 der dänischen Bevölkerung.

6. 14.000 Deutsche fuhren im     2017 über die deutsch-dänische Grenze um zur 
      zu kommen.

7. Im Jahre 2017 arbeiteten     Dänen in Deutschland, aber wohnten in Dänemark.

8. Menschen, die die Grenze überqueren um zu arbeiten, nennt man auch     .

9. In Dänemark mangelt es an        .

10. Die      in Schleswig-Holstein ist höher als in Süddänemark.

Undersøg, hvilke forbindelser din nærmeste omverden har til Tyskland? Spørg eksempelvis dine foræld-
re, familien, venner, bekendte eller naboen.

Wer spricht oder versteht
Deutsch – und warum?

Wer hat oder hatte beruflich 
mit Deutschland zu tun?

Wer hat in Deutschland 
Familie, Verwandte oder 
Bekannte?

Wer ist oder war 
Grenzpendler?

Wer kennt einen 
Grenzpendler?

Wer fährt nach Deutschland 
in den Urlaub oder zum 
Shoppen?

Brug ordene fra skemaet 
på side 5!

Udfyld hullerne i sætningerne nedenfor.

OPGAVE B – VERGLEICHEN

OPGAVE C – DER DEUTSCHE DETEKTIV
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Opgaver og øvelser i dette modul forudsætter, at eleverne har læst teksthæftets sider 6 - 9.

Kultur og 
samfundsforhold

• Eleven kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit
• Eleven har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer

Mundtlig 
kommunikation

• Eleven kan udveksle budskaber og holdninger
• Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber

LÆRINGSMÅL
Til læreren

KULTUR

Modul B

TRANSPARENTE ORD

Der er mange ord på dansk og tysk, som min-
der meget om hinanden i både skrift og udtale.
Lad dine elever skimme teksthæftet igennem 
og se, hvor mange af disse transparente ord, 
de kan finde.

Den, der finder flest transparente ord, har vun-
det. Diskuter om nødvendigt, om I vil godtage 
et bestemt ord som transparent eller ej.
Nogle transparente ord, som kan findes i 
materialet: Elektriker, Handwerker, Bürger, 
Arbeitsmarkt, Arbeitsplatz, Landesgrenze, 
Menschen, Kultur, Erfahrung, Mitarbeiter

FORSTÅELSESSPØRGSMÅL

• Hvad betyder globaliseringen for ungdomskulturen i
 både Danmark og Tyskland?

• Hvad er en kulturpraksis?

• Hvordan deler unge kulturpraktikker på tværs af 
 landegrænser?

• Hvordan kan forskelle i virksomhedskultur i hhv. 
 Danmark og Tyskland komme til udtryk?

• Hvordan adskiller Danmark og Tyskland sig fra 
 hinanden i forhold til digitalisering?
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REDEHILFE
Ich finde, dass ... – Jeg synes, at …
Ich bin der Meinung, dass… – Jeg mener, at …
Am wichtigsten ist meiner Meinung nach… 
– Det vigtigste er efter min mening, …

1. Hvad ville en tysker sige om danskerne?
Die Dänen sind immer /oft / nie       

Die Dänen haben immer / oft / nie       

Die Dänen können sehr gut       

Die Dänen lieben         

Die Dänen können nicht so gut       

Præsentér dine sætninger i klassen.
Hvilke sætninger synes du er rigtige og hvilke er fordomme?

2. Hvordan ville du beskrive en dansker overfor en tysker?
Die Dänen sind immer /oft / nie             

Die Dänen haben immer / oft / nie             

Die Dänen können sehr gut            

Die Dänen lieben           

    

Præsentér dine sætninger i klassen. Er I enige alle sammen?

3. Notér sammen med en partner tre ting, som minder om hinanden eller er ens i den danske og den tyske kultur:
1.         

2.              

3.             

OPGAVE B – DAS IST MEINE KULTUR!

Hvad er ifølge dig de tre vigtigste ting, som beskriver din kultur?

1.        

2.          

3.        

Sammenlign med en sidekammerat og begrund dit valg.

OPGAVE A – SO SIND DIE, SO SIND WIR

Name:
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Du gør selv brug af mange forskellige kulturpraksisser hver dag, uden at du måske er klar over det. Tænker du 
eksempelvis over, at du taler om et emne på én bestemt måde med dine venner og på en helt anden måde med for 
eksempel dine bedsteforældre?

1. Forestil dig, at du sms´er med en ven om 
en virkelig træls skoledag. Skriv i chatforløbet, 
hvordan det kunne lyde. Du vælger selv, om 
det skal være på dansk eller på tysk.

2. Forestil dig så hvordan du
ville tale om samme emne med
dine bedsteforældre.
Skriv din samtale i taleboblerne.

3. Hvilke forskelle lægger du mærke til?
Notér og fortæl din sidemand, hvilke forskelle du lægger mærke til.

          
          
          

Disse forskelle kan man betegne som kulturpraksisser.
De fungerer i én sammenhæng, men ikke nødvendigvis i en anden.

OPGAVE C – DEINE TÄGLICHE KULTURPRAKSIS
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OPGAVE D – DU ODER SIE?

Spørg din lærer, om I kan aftale en time eller en hel dag, hvor I siger De til hinanden 
og tiltaler hinanden med efternavn. Interview en klassekammerat:

1. Wie hast du dich gefühlt, als du deine Klassenkammeraden mit dem Nachnamen
 angesprochen hast?

2. Wie hast du dich gefühlt, als du einen Lehrer/Lehrerin mit dem Nachnamen 
 angesprochen hast?

3. War es ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, als deine 
 Klassenkammeraden dich mit deinem Nachnamen angesprochen haben?
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Opgaver og øvelser i dette modul forudsætter, at eleverne har læst teksthæftets sider 10 - 12.

Skriftlig 
kommunikation

• Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til
   situation, afsender og modtager
• Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige genrer
• Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt

LÆRINGSMÅL
Til læreren

AUSBILDUNG

Modul C

FORSTÅELSESSPØRGSMÅL

• Hvordan adskiller uddannelsessystemet i hhv. 
 Danmark og Tyskland sig fra hinanden?

• Hvornår afslutter man grundskolen i Danmark og 
 efterfølgende fortsætter i en ungdomsuddannelse?

• Hvornår afslutter man grundskolen i Tyskland 
 (Schleswig-Holstein), og i hvilke retninger kan man 
 efterfølgende fortsætte sin skolegang?

• Hvordan adskiller erhvervsuddannelsernes praktikforløb sig i hhv. 
 Danmark og Tyskland?

• Fra hvilket klassetrin modtager man i Danmark obligatorisk undervisning i tysk som fremmedsprog?

• Fra hvilket klassetrin har man i Schleswig-Holstein mulighed for at  modtage undervisning i dansk 
 som fremmedsprog?
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En ansøgning har bestemte elementer, som man skal tage højde for, når man
skriver en ansøgning i Tyskland.

Navn på virksomhed,
institution

OPGAVE A – MEIN TRAUMBERUF

1. Skriv sætningerne færdige:

Mein Traumberuf ist          ,

weil           .

2. Hvordan kunne det være en fordel for dig i dit drømmejob, hvis du beherskede tysk?
Notér tre mulige fordele på dansk eller på tysk:

1.         

2.              

3.             

Name:

OPGAVE B – DIE BEWERBUNG

Ansøgning som…
- jobbetegnelse

Et passende
foto af dig

Din adresse,
telefonnummer
og mailadresse

Din adresse,
telefonnummer
og mailadresse

Dato

Virksomhedens
navn, adresse og
navn på kontaktperson

Ansøgning som 
+ jobbetegnelse

Tiltale i
høflighedsform

Fortæl om din
tidligere skolegang,
erfaring og motivation

Formel afslutning

Dit navn
Din underskrift
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Skriv en kort fiktiv ansøgning på et faktisk stillingsopslag.
Søg på „Stellenangebote“ og find et stillingsopslag, som du vil arbejde ud fra.

GODT AT VIDE:

lernfähig – lærenem
offen – åben

einfühlsam – empatisk
kreativ – kreativ

flexibel – fleksibel
strukturiert – struktureret
fürsorglich – omsorgsfuld

Meine Stärke ist …
– Min styrke er …

Ich sehe mich selbst als…
– Jeg ser mig selv, som … 

OPGAVE C – DEINE BEWERBUNG
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1. Se videoen med Katharina sammen med en partner eller individuelt.

KATHARINA

Videomaterial

OPGAVE A – STECKBRIEF

Name:          

Alter:            

Kommt aus:         

Arbeitet in:         

In der Ausbildung bei:        

In der Ausbildung als:        

Name Chef/-in:         

Findet es gut/mag gerne, dass       

2. Find informationerne til at udfylde ”Katharinas Steckbrief” i videoen. Se gerne videoen flere gange, 
hvis du har behov for det.

Name:

https://www.youtube.com/watch?v=DovRIYnauho
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Se videoen og find svar på følgende spørgsmål:

1. Hvilke udfordringer mødte Katharina? 

           

           

           

2. Hvordan løste Katharina disse udfordringer?

           

           

            

3. Hvad oplevede Katharina, som var anderledes end i Danmark?

           

           

           

4. Hvilke gode råd gives der til elever, der overvejer en grænseoverskridende uddannelsesmodel?

           

           

           

OPGAVE B – HÖREN UND VERSTEHEN
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I Tyskland bruger man høflighedsformen i formelle situationer. Når man vil anvende den tyske 
høflighedsform, skal man grammatisk set bruge 3. person flertal i stedet for 2. person ental.

Beispiel:
2. person ental 3. person flertal
Hast du diesen Teller auch in blau? Haben Sie diesen Teller auch in blau?

OPGAVE C – „SIE! – ABER WIE?“ – TEIL 1

zu haben/at have zu können/at kunne zu dürfen/at have lov til

ENTAL
singularis

1. ich habe kann darf

2. du hast kannst darfst

3. er/sie/es hat kann darf

FLERTAL
pluralis

1. wir haben können dürfen

2. ihr habt könnt dürft

3. sie/Sie haben können dürfen

Skriv følgende sætninger i høflighedsform:

1. Kannst du mir diese Hose in Größe 38 bringen? –     

2. Du darfst die Teller nicht in der Mikrowelle benutzen! –     

3. Hast du einen Wunsch? –     

4. Kannst du mir sagen, wie viel das Besteck kostet? –     

5. Hast du etwas gefunden? –     
 
6. Du darfst die Jacke gerne anprobieren. –     
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OPGAVE D – „SIE! – ABER WIE?“ – TEIL 2 K= Kunde   |  V=Verkäufer/-in

Når en butiksassistent taler med en kunde, er det i Tyskland en formel situation.
Derfor bruger man i den situation høflighedsformen og siger ”Sie”. Læs og forstå følgende dialog.

V: Guten Tag. Kann ich helfen? K: Ja, ich finde diese Teller sehr 
schön, aber ich kann keinen 
Preis sehen.

K: Können Sie mir sagen, 
was die kosten?

V: Sie haben Glück, wir haben diese
Teller im Angebot. Drei Stück zum 
Preis von zwei!

K: Das ist ein gutes Angebot. V: Sie können die Teller auch in der
Mikrowelle benutzen. Und Sie 
können die passenden Suppenteller 
dazu kaufen.

K: Nein danke. Aber haben Sie die
passenden Kuchenteller auch im 
Angebot?

V: Leider nein - das tut mir leid. K: Ok, dann nehme ich diese 
sechs Teller.

V: Sehr gerne. Das macht dann 
39,95 Euro, bitte.

K: Kann ich mit Karte bezahlen?
V: Ja, bei uns können Sie das.

K: Vielen Dank! Schönen Tag noch! 
V: Danke, das wünsche ich Ihnen auch!
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1. Find en partner. Bestem hvem, der er kunde og hvem, der er butiksassistenten. 
Læs dialogen igennem et par gange, byt evt. roller.

2. Når I føler jer trygge, så optag jeres dialog som video, hvor I spiller scenen igennem. 
I må også meget gerne bruge rekvisitter og klæde jer ud til lejligheden.

3. Nu kan I formulere jeres egen dialog, hvor I anvender høflighedsformen. Det behøver ikke være en salgs-samtale. 
Det kunne eksempelvis også være, at I spørger om vej eller lignende. Brug skabelonen til at skitsere og formulere 
forløbet for jeres dialog:

OPGAVE D – „SIE! – ABER WIE?“ – TEIL 3
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1. Se videoen med Mathias sammen med en partner eller individuelt.

MATHIAS

Videomateriale

OPGAVE A – STECKBRIEF Name:

Name:          

Alter:            

Kommt aus:         

Arbeitet in:         

In der Ausbildung bei:        

In der Ausbildung als:        

Name Chef/-in:         

Findet es gut/mag gerne, dass       

2. Find informationerne til at udfylde ”Mathias Steckbrief” i videoen. Se gerne videoen flere gange, 
hvis du har behov for det.

https://www.youtube.com/watch?v=ajU3kQGiPgY


22

Se videoen og find svar på følgende spørgsmål:

1. Hvilke udfordringer mødte Mathias? 

           

           

           

2. Hvordan løste Mathias disse udfordringer?

           

           

            

3. Hvad oplevede Mathias, som var anderledes end i Danmark?

           

           

           

4. Hvilke gode råd gives der til elever, der overvejer en grænseoverskridende uddannelsesmodel?

           

           

           

OPGAVE B – HÖREN UND VERSTEHEN
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Tysk Dansk

Entschuldigung? Velbekomme.

Kann ich bitte die Karte sehen? Må jeg bede om mere ketchup?

Haben Sie sich schon entschieden? Kunne du tænke dig en dessert?

Was darf es für Sie sein? Undskyld?

Ich möchte bitte eine Apfelschorle. Jeg vil gerne betale.

Ich möchte zahlen. Må jeg bede om spisekortet?

Sehr gern! Har du allerede besluttet dig?

Darf ich bitte noch ein wenig Ketchup 
haben?

Jeg vil gerne bede om en 
Apfelschorle.

Guten Appetit! Hvad kan jeg gøre for dig?

Möchten Sie noch ein Dessert? Kunne du lide maden?

Hat es geschmeckt? Ja tak.

1. Her ser du en række ord og vendinger, som man typisk bruger, når man er på restaurant i Tyskland.
Sæt pile, så den tyske vending finder sammen med den danske oversættelse.

OPGAVE C – GUTEN APPETIT

Der Gast sagt ... Die Bedienung sagt ...
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Rollespil – Find sammen i grupper på 3-4 elever. Fordel rollerne mellem jer, hvor én spiller tjeneren 
på restauranten og resten af gruppen er gæster. Brug vendingerne fra foregående side og spisekortet 
forneden, når I bestiller.

OPGAVE D – IM RESTAURANT
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1. Se videoen med Timo sammen med en partner eller individuelt.

TIMO

Videomateriale

OPGAVE A – STECKBRIEF Name:

Name:          

Alter:            

Kommt aus:         

Arbeitet in:         

In der Ausbildung bei:        

In der Ausbildung als:        

Name Chef/-in:         

Findet es gut/mag gerne, dass       

2. Find informationerne til at udfylde ”Timos Steckbrief” i videoen. Se gerne videoen flere gange, 
hvis du har behov for det.

https://www.youtube.com/watch?v=SUHGHAomwfM
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Se videoen og find svar på følgende spørgsmål:

1. Hvilke positive forventninger har Timo til sin grænseoverskridende uddannelse?

           

           

           

2. Hvilke opgaver har Timo i det daglige?

           

           

            

3. Hvilke overvejelser burde man ifølge Timo gøre sig, når man overvejer en grænseoverskridende uddannelse?

           

           

           

OPGAVE B – HÖREN UND VERSTEHEN
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           OPGAVE C – Hvem er hvem? 
 
 

1. Schaut euch die Bilder an. Wer ist hier Chef und wer ist Angestellter? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Beschreibe einem Partner, woran du den Unterschied zwischen  

Chef und Angestelltem sehen kannst.  
 
 
              OPGAVE D – Klæder skaber folk? 
 

Stelle dir vor, du besuchst deine eigene Schule das erste Mal und kennst dort niemanden.  
Du hast einen Termin beim Schulleiter oder der Schulleiterin, aber du weißt nicht, wie er  
oder sie aussieht.  
 
1. Kannst du wohl anhand der Kleidung erkennen, wer die Leitung an deiner Schule hat?  

 
2. Welchen der Erwachsenen an der Schule könnte man anhand der Kleidung fälschlicherweise 

für den Schulleiter oder die Schulleiterin halten?  
 

2. Beskriv for din partner, hvordan du kan se, hvem der er chef og hvem der er ansat.

1. Se på billederne. Hvem er chef og hvem er ansat?

OPGAVE C – WER IST WER?

Forestil dig, at du kommer på din egen skole for første gang.
Du skal til et møde med skolelederen, men ved ikke, hvordan han eller hun ser ud.

1. Kan du se på tøjet, hvilken voksen der er skoleleder på din skole?
2. Hvilken voksen på skolen ville man kunne tro var skoleleder, hvis man udelukkende så på tøjet?

OPGAVE D – KLEIDER MACHEN LEUTE?
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Bewerbung

ansøgning

Substantiv – die (f)

Studium

studium

Substantiv – das (n)

FLASH-CARDS
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Ausbildung

uddannelse

Substantiv – die (f)

Unterschied

forskel

Substantiv – der (m)
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Ähnlichkeit

lighed

Substantiv – die (f)

Bürger

borger

Substantiv – der (m)
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Betrieb

virksomhed

Substantiv – der (m)

Berufsschule

erhvervsskole

Substantiv – die (f)
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Abschluss

afgangsbevis

Substantiv – der (m)

Azubi

elev / lærling

Substantiv – der (m)

(forkortelse for – Auszubildender)
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Dänisch Deutsch Wortklasse

virksomhed

erhvervsskole

borger

lighed

forskel

uddannelse

studium

ansøgning

elev/lærling

afgangsbevis

ELEVARK Navn:

LAUF-DIKTAT
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WORTTAFEL

Betrieb

Berufsschule

Ähnlichkeit

Bürger

Unterschied

Ausbildung

Studium

Bewerbung

Auszubildender

Abschluss
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KursKultur er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. KursKultur 

finansieres desuden med støtte fra de regionale partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC 
Syddanmark, Kulturregion Vadehavet, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

KursKultur wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark

unter www.interreg5a.eu. KursKultur wird außerdem finanziell unterstützt durch die regionalen 
Partner, die regionalen Sportverbände, UC Syddanmark, die Kulturregion Wattenmeer, das dänische 

Kulturministerium sowie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein.

http://www.region.de
http://www.kulturfokus.de
http://www.interreg5a.eu

