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Dette bilag er en del af undervisningsforløbet ”Anlægning af fliseterrasse”” til FGU 

på emu.dk 

Udarbejdet af Ejendomsservice, Middelfart Produktionsskole (nu FGU Trekanten:  

Vejle, Fredericia, Billund og Middelfart Kommuner) for Undervisningsministeriet – 

2019. 

Dansk i anlægning af fliseterrasse 
 

Her finder du eksempler på danskfaglige forløb, der tager afsæt i terrasseproduktionen.  

Eksemplerne kan understøtte den unges deltagelses i produktionens delprocesser og udvikle 

almenfaglige kompetencer i danskfaget. 

Du finder to former for danskforløb:  

 Værkstedsforløb, der er en direkte del af værkstedets produktion. 

 Afledte forløb, der tager afsæt i produktionen og peger ind i danskfagligheden. 

 

 

 

Værkstedsforløb: 

Mailbesvarelse til kunde, eksempel 1 

Mailsvar til kunde om tilbud på en fliseterrasse. 

Værkstedet har modtaget en mail fra en kunde, som ønsker anlægning af en terrasse. Eleven 

kan i eksemplet arbejde med læsning og skriftlig formulering. 

Eksemplet består af flg. trin: 

- Læs mail om forespørgsel på en fliseterrasse fra kunde. 

- Understreg vigtige informationer (kundens ønsker vedr. materialer, størrelse på 

terrasse, tidshorisont osv.). 

 

Der tages på værkstedet stilling til opgaven, og der regnes på pris inkl. tids- og 

materialeforbrug i matematik. Når der er truffet en beslutning om et tilbud, skal der sendes en 

mail til kunden. Selve den matematiske beregning af tilbuddet arbejdes der med i: ”Matematik 

i anlægning af fliseterrasse”, se bilag. 
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- Det udfærdigede tilbud sendes som vedhæftet fil til kunden. 

- Sproglig formulering af svar til kunden skrives og sendes på mail.  

Der skal være IT- understøttende udstyr til rådighed, for de elever, der har behov for dette. 

 

Materialet lægger op til bl.a. at arbejde med: 

Knyttet til produktionen:  

 Læse og besvare en mail fra kunde vedr. et tilbud.  

 

Knyttet til danskfaget: 

 Stavning 

 Skriftlig formulering 

 Kommunikationsmodel 

 

Formulering af faktura, eksempel 2 

Skrive faktura til kunden. 

Eleven skal ved at tage udgangspunkt i tilbuddet udfylde den endelig faktura til produktionen 

af fliseterrassen. Eleven tager udgangspunkt i materialeforbrug, timeløn og kørsel, når 

fakturaen skrives. 

- Hvordan kan den skrives, så den bliver let at gennemskue for kunden? 

- Hvordan staver man til de forskellige ord og begreber, der knytter sig til opgaven? 

Opgaven med at udfylde fakturaen foregår i et samarbejde med matematik i produktionen, da 

der skal regnes materialeforbrug og priser ud. 

Det er hensigtsmæssigt at have de rette IT-understøttende værktøjer til rådighed. 

 

Materialet lægger op til bl.a. at arbejde med: 

Knyttet til produktionen:  

 Formulering af faktura til kunden. 

 

Knyttet til danskfaget: 

 Stavning 

 Skriftlig formulering 
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Afledt forløb: 

 

Faglig læsning om ergonomi og sikkerhed, eksempel 3 

Hvad ved vi om sikkerhed og ergonomi? 

Eleven deltager i faglig læsning omkring anlæg af terrasser for at opnå viden om sikkerhed og 

ergonomi. Eksemplet kan udvides og der kan fx arbejdes med at fremstille faktakort om 

sikkerhed og ergonomi, der hænges op på værkstedet. 

Eksemplet her er en ren læseopgave, hvis omdrejningspunkt er strategier til afkodning samt 

sprog- og tekstforståelse af en faglig tekst.  

Den faglige læsning kan evt. tage udgangspunkt i flg. fagområder: 

- Sand (type og mængde) 

- Flisestørrelse 

- Redskaber og maskiner. 

- Sikkerhed og ergonomi ift. fx løft. 

 

Eleverne får viden om flg. 

Knyttet til produktionen: 

 Viden om sikkerhed og ergonomi. 

 

Knyttet til danskfaget: 

 Faglig læsning. 

 Før-faglige ord. 

 

 

 


