
Lær	  din	  skole	  og	  dit	  lokalområde	  at	  kende	  
Elementer:	  samarbejde,	  ordforråd	  

Kursisterne	  inddeles	  i	  grupper,	  som	  skal	  finde	  svar	  på	  en	  række	  spørgsmål.	  	  

Eksempler	  på	  spørgsmål:	  

• Hvor	  ligger	  lærernes	  arbejdsrum?	  
• Hvor	  ligger	  receptionen?	  
• Hvornår	  er	  receptionen	  åben	  for	  kursister?	  
• Hvad	  kan	  man	  få	  hjælp	  til	  i	  receptionen?	  
• Hvad	  hedder	  personalet	  i	  receptionen?	  
• Hvor	  sidder	  cheferne?	  Hvad	  hedder	  de?	  	  
• Må	  man	  kopiere	  private	  papirer	  på	  skolen?	  
• Er	  der	  en	  café?	  Hvad	  kan	  man	  få	  at	  spise	  og	  drikke?	  Hvad	  koster	  kaffen?	  
• Er	  der	  en	  kommunal	  sagsbehandler	  eller	  en	  integrationsmedarbejder	  på	  skolen?	  Hvor	  

sidder	  han/hun?	  Hvornår	  kan	  man	  træffe	  ham/hende?	  
• Er	  der	  en	  studievejleder	  på	  skolen?	  Hvornår	  kan	  man	  træffe	  ham/hende?	  Hvad	  kan	  

han/hun	  hjælpe	  med?	  
• Hvor	  sidder	  pedellen?	  Hvad	  hedder	  han/hun?	  Hvad	  kan	  han/hun	  hjælpe	  med?	  

Hvornår	  kan	  man	  træffe	  ham/hende?	  
• Er	  der	  et	  skolebibliotek?	  Hvornår	  er	  det	  åbent?	  Hvordan	  får	  man	  et	  lånerkort?	  Hvor	  

længe	  kan	  man	  låne	  bøgerne?	  	  
• Kan	  man	  studere	  på	  skolen	  udenfor	  undervisningstiden?	  Er	  der	  nogen	  personer,	  man	  

kan	  få	  hjælp	  af?	  	  Hvad	  hedder	  de?	  Er	  de	  ansat	  eller	  er	  de	  frivillige?	  
• Hvor	  ligger	  lærernes	  personalerum?	  Hvem	  holder	  orden	  der?	  
• Er	  der	  et	  køkken	  til	  kursisterne?	  Hvem	  holder	  orden	  der?	  
• Hvornår	  bliver	  der	  gjort	  rent	  på	  skolen	  –	  om	  morgenen	  eller	  om	  aftenen?	  Hvor	  ofte	  

bliver	  der	  gjort	  rent?	  
• Hvor	  mange	  toiletter	  er	  der?	  Er	  der	  separate	  toiletter	  til	  mænd	  og	  kvinder?	  Er	  der	  et	  

handicaptoilet?	  	  
• Er	  der	  parkeringspladser	  udenfor	  skolen?	  Hvor	  længe	  må	  man	  parkere	  der?	  Hvad	  

koster	  det	  at	  parkere	  der	  i	  3	  timer?	  	  
• Hvad	  skal	  man	  gøre,	  hvis	  brandalarmen	  går	  i	  gang?	  
• Hvor	  mange	  lærere	  arbejder	  der	  på	  skolen?	  
• Hvor	  ligger	  det	  nærmeste	  apotek?	  Hvad	  hedder	  det?	  
• Er	  der	  en	  god	  restaurant	  i	  nærheden	  af	  skolen?	  Hvor?	  Hvad	  hedder	  den?	  Hvad	  

serverer	  de?	  
• Er	  der	  nogen	  gode	  supermarkeder	  i	  nærheden	  af	  skolen?	  Hvad	  hedder	  de?	  Hvorfor	  er	  

de	  gode?	  


