ARBEJDSARK (EMMA)
Emma er på studietur i Tyskland uden blåt sygesikringskort. Hun får
blærebetændelse og må søge læge, der siger, at hun skal betale både
for konsultation og medicin. Hun opdager, at hun har glemt at tilmelde sig
en uddannelse. Desuden har hun lige fået at vide, at hun er faldet for en
phishingmail. Hvad sker der lige for det?

Beskriv trin-for-trin, hvordan I vil hjælpe Emma, så hun kan få styr på det
hele:

• Hvordan kan Emma få en ny læge?

• Hvad kan man bruge et gult og et blåt sygesikringskort til?
• Eks. 1
• Eks. 2
• Eks. 3
• Eks. 4

• Hvordan får man et blåt sygesikringskort?
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• Hvordan tilmelder man sig en ungdomsuddannelse digitalt? Hvad har
man brug for?

• Hvad er en phishingmail?

• Hvor fandt du oplysninger om det?
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ARBEJDSARK (KALLE)
Kalle har fået et fritidsjob som flaskedreng og skal bruge en straffeattest og
have styr på SKAT. Kalle er vild med sit job, også fordi man godt må spise
en masse guf og drikke sodavand. Han trænger faktisk lidt til et tandlægebesøg, men han har ikke hørt fra tandlægen i laaang tid. Han har også
kørt for hurtigt på knallerten, som i øvrigt mangler en baglygte, men han
har heldigvis ikke fået en bøde endnu, selvom det er 100 år siden, han blev
stoppet.

Beskriv trin-for-trin, hvordan I vil hjælpe Kalle, så han får styr på tingene.

• Hvordan får man fat i sin straffeattest?

• Hvad skal man have styr på i forhold til det med SKAT, når man får et fritidsjob?

• Hvor fandt I oplysninger om det?

FÆRDIGHEDER
3

• Hvad skal Kalle gøre for at tjekke, om tandlægen har sendt en indkaldelse til ham?

• Hvad kan Kalle gøre for at finde ud af, om politiet har glemt ham?

• Er der andre måder?
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ARBEJDSARK (BENJAMIN)

Benjamin på 17 år er flyttet i ungdomsbolig, efter hans forældre er blevet
skilt. For at få råd har han fået et arbejde. Han synes, det er fedt, at man
først skal betale skat, når man bliver 18 år. Hans far har snakket om, at han
kan søge boligstøtte, men ikke noget om hvor og hvordan – kun at han
skulle bruge sit nem-id. Men han kan ikke få det til at virke. Han er blevet
træner i den lokale håndboldklub, og der er noget med en børneattest. Og
så er der det der med værnepligten, hvad er nu det for noget?

Beskriv trin-for-trin, hvordan I kan hjælpe Benjamin, så han kan få styr på
det hele:

• Hvornår skal man betale skat?

• Hvordan fandt I ud af det?

• Hvordan får man et skattekort/frikort?
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• Hvordan søger man boligstøtte?

• Hvem kan man ringe til, hvis man ikke forstår det med nem-id eller det,
der står på hjemmesiden?

• Hvordan fandt I ud af det?

• Hvad er en børneattest?

• Hvordan får en klub fat i børneattesten? Og hvad skal Benjamin gøre?
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• Hvor kan man finde indkaldelsen til session?

• Hvad sker der, hvis man ikke møder op til session?

• Hvor fandt I information om det?
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ARBEJDSARK (KAROLINE)
Karoline har arbejde i en bagerforretning, hvor der i øvrigt er rotter ved
skraldespandene. Karo har ret til feriepenge, men hun har lidt svært ved
at finde ud af, hvad man skal gøre for at få dem udbetalt. Og hun er lidt
presset, for hun skal altså afsted på tur med Ketty lige om snart. Hun skal
i øvrigt have fornyet sit pas, det er faktisk lige op over. Og så vil hun bare
gerne skifte læge, for det er rimelig akavet at snakke menses og p-piller
med en gigant-gammel mand.

Beskriv trin-for-trin, hvordan I kan hjælpe Karoline, så hun får styr på sit liv:

• Hvordan kan man tjekke det med feriepenge?

• Hvad skal man gøre for at få feriepenge udbetalt?

• Hvad gør man, når ens pas er forældet?

FÆRDIGHEDER
8

• Hvordan kan man skifte læge?

• Hvordan fandt I frem til dette?

• Hvad gør man, når man opdager, at der er rotter?
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