
Projektdansk – Arbejde
Beskriv personen

Du skal høre en person fortælle om 
4 af sine kolleger. Beskriv personerne. 
Brug sætningerne fra 1 til 20 eller fra 
A til T fra side 74. Der kan være flere 
muligheder.

Nummer 1: Mark
Jeg arbejder i et stort firma med 50 ansatte. Jeg arbejder i økonomiafdelingen. Jeg er rigtig 
glad for mit job og mine kolleger. Især 4 af dem. Jeg deler kontor med Mark. Han er lidt 
speciel, men han er meget sød. Mark, han er aldrig syg. Jeg tror, han missede én dag på sit 
arbejde, og det var den dag, hans kone fødte deres første barn. Man skal næsten tvinge ham til 
at holde fri. Og så kommer han altid til tiden. Det er altid ham, der laver kaffe om morgenen 
eller forbereder mødelokalet. Han er et typisk A-menneske. 

Nummer 2: Dorthe
Jeg har også en rigtig sød kollega, der hedder Dorthe. Hun er et par år ældre end mig. Hun er 
rigtig fed at arbejde sammen med. Hun fortæller altid vittigheder eller har altid en sjov 
bemærkning klar. Man keder sig ikke sammen med hende. Hun er også den, der griner højest 
i kantinen eller underholder hele personalet til julefrokoster. 

Nummer 3: Mille
Og så er der Mille. Hende kalder vi “robotten”, men det er venligt ment. Det ved hun godt. 
Hun har altid styr på tingene. Forleden dag gik brandalarmen i gang. De fleste gik lidt i panik, 
for alarmen går aldrig i gang. Men hun begyndte at fortælle, hvor folk skulle gå hen, imens 
hun ringede til brandvæsenet og sørgede for at tage sin bærbare computer med. Det er også 
hende, der altid ved, hvad folk laver, og hvilke opgaver, de har. Hun skulle næsten søge et job 
som leder. 

Nummer 4: Carsten
Til sidst er der Carsten. Carsten, han ved alt og har prøvet alt. Og det MENER jeg. Han har 
været i vores branche i sindssyg mange år. Intet kan overraske ham. Han har været ansat hos 
os i 10 år. Før det var han ansat hos Mærsk, og før det hos Lego. Så vidt jeg ved, har han altid 
arbejdet med kommunikation og it. Han du et spørgsmål, glem Google. Spørg Carsten i stedet 
for. 


