
CASE: UNIVERSE SCIENCE PARK 
Fokusområder: 
• Du kan gøre dig forståelig på tysk. 
• Du kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. 
• Du kan skrive i et enkelt sprog, hvor der tages hensyn til situation, afsender og modtager. 

 
Universe Science Park er en naturvidenskabelig oplevelsespark i Nordborg på Als, hvor 
børn og voksne leger sig til mere interesse for videnskab og teknologi. Oplevelsespar-
ken er fyldt med oplevelser der fascinerer, involverer og underholder inden for temaer-
ne: Science, Technology, Engineering og Math (STEM). Parken har årligt over 140.000 
gæster, hvoraf de ca. 10 procent er skolebesøg. 

De fleste udenlandske gæster i Universe kommer fra Tyskland. Disse gæster sætter 
stor pris på, at de ansatte i Universe kan hjælpe dem på tysk. Hvert år har Universe 
brug for nye sæsonmedarbejdere. Sæsonmedarbejderne varetager flere forskellige 
arbejdsopgaver. De står i madboderne, hjælper gæster, bemander aktiviteter samt 
afholder events og skolebesøg.  

Opgaven består af 2 dele 
• Jobworkshop mit Bildern 
• Deine erste Parkführung



AUFGABE 1: JOBWORKSHOP MIT BILDERN   
På baggrund af din video er du blevet kaldt til en jobworkshop for kommende sæsonmedar-
bejdere. Jobworkshoppen foregår på tysk. I løbet af sæsonen vil du møde flere tysktalende 
gæster, der har brug for hjælp eller har spørgsmål til en ansat.  

Som en del af jobworkshoppen skal du udvælge nogle billeder, som du skal bruge til at skrive 
om dig selv og dine evner. Ud fra dine billeder skal du skrive på tysk, hvorfor du er den rette til 
at arbejde i Universe Science Park. 

Du skal vælge 5 billeder, som du kan bruge til at skrive om dig selv. 4 af dem skal være 
fra de 24 udleverede billeder, det 5. billede er valgfrit. Du kan se billederne i bilaget. 

Benutze die 5 Bilder, um über dich und deine Interessen zu erzählen.

Det er ikke sikkert, at du kan finde lige det billede du skal bruge, derfor må du bruge billederne 
som symboler. Eksempelvis ”Geparden er hurtig, det samme er jeg, når jeg skal lære nye ting” 
”Baseball er en holdsport. Jeg er god til at samarbejde”. Du bliver ikke bedømt på, hvor meget 
af billedet du bruger. Men derimod på, om du kan sætte ord på, hvorfor det billede fortæller 
noget om dig.  

Du må gerne finde inspiration i din Videobewerbung. 

In deiner Präsentation kannst du auf folgende Themen eingehen: 
• Deine Freizeitinteressen 
• Deine bisherige Berufserfahrung 
• Deine Kompetenzen als Saisonkraft  
• Deine Rolle im Team  
 - Zum Beispiel: der Handyman, der Anführer, die Stimmungskanone

Du bliver bedømt på om: 
• Du skriver ting som er relevante i forhold til jobbet som sæsonmedarbejder 
• Du kan gøre dig forståelig på tysk 
• Du bruger billederne til at fortælle om dig selv



AUFGABE 2: DEINE ERSTE PARKFÜHRUNG   
Du er nu blevet ansat i Universe som sæsonmedarbejder – tillykke med det!  

I får besøg af en tysk skoleklasse, der gerne vil opleve parken. Din opgave er at planlægge en 
tur rundt til de 3 mest interessante aktiviteter ifølge dig. Undervejs skal I stoppe og få noget 
at spise.  

Beschreibe deine Führung schriftlich. Deine Führung beginnt am Haupteingang, wo du die 
Schulklasse begrüßt. Beschreibe 3 Attraktionen und 1 Restaurant, die du der Schulklasse 
zeigen möchtest. Die Beschreibung soll die Schüler dazu bringen, die Attraktionen aus-
zuprobieren. Du sollst nicht die Route beschreiben, sondern nur die Attraktionen.

Din tur skal starte med: Herzlich willkommen im Universe Science Park!  

Afsluttes med: Viel Spaß im Park! 

Du bliver bedømt på om du:  
• Beskriver 3 attraktioner og 1 spisested 
• Er lykkes med at kommunikere forståeligt på tysk om attraktionerne til klassen 

AFLEVERING
Når du er klar til at uploade din besvarelse, skal du gemme din besvarelse som pdf og 
aflevere den.   

Bruger du Microsoft Word skal du i øverste venstre hjørne trykke på
Filer → Gem en kopi → vælg PDF i dropdown menuen 

Bruger du Google Docs skal du i øverste venstre hjørne trykke på
Fil → Download → PDF


