
Projektdansk – Arbejde
Sarahs hverdag

Lyt og skriv nummer ved billederne, 
så rækkefølgen passer til teksten. 
Der er to billeder, du ikke skal bruge.  

Jeg har en ret rolig hverdag, synes jeg. Det sværeste for mig er morgenerne, for jeg er ikke noget 
morgenmenneske. Jeg har så svært ved at stå op, at jeg er nødt til at bruge både alarmen på min 
mobiltelefon og mit vækkeur. Sådan har det ikke altid været. Før i tiden kunne jeg godt vågne før alle 
andre i familien. Men det ændrer sig åbenbart med alderen. 

Jeg kan ikke tænke, før jeg har fået dagens første koffeindosis. Så jeg slæber mig ud i køkkenet og 
skynder mig at lave en kande stærk kaffe. Jeg står altid for sent op om morgenen, så jeg har ikke meget 
tid til at spise morgenmad. Jeg nøjes med et stykke frugt... og en halv kande kaffe. Jeg kan altid nå at 
købe en croissant eller en bolle på vej til arbejde. Der ligger en god bager ved siden af mit arbejde.  

Jeg plejer at køre i bil til mit arbejde. Men jeg kom ud for et mindre uheld for et par måneder siden og 
har ikke fået lavet bilen endnu, så jeg er nødt til at cykle. Det er også ok - bare det ikke regner. Hvis 
vejret er virkelig dårligt, tager jeg bussen. Turen til arbejde tager omkring en halv time, uanset om jeg 
cykler eller tager bussen.

Jeg møder på arbejde kl. 8. Der er kommet et nyt låsesystem på arbejdet. Det virker desværre ikke så 
godt. Det sker tit, at jeg skal ringe til vagten for at kunne komme ind. Det er møgirriterende. Der går ca. 
et kvarter, før jeg kan sætte mig ned på mit kontor og begynde at arbejde. Det er spild af tid, synes jeg. 

Der er ikke så meget at fortælle om mit arbejde: mails, møder, pauser, mails igen osv. Jeg er glad for mit 
arbejde, men det er en smule kedeligt. Jeg har søgt en anden stilling i en anden afdeling. Men den er 
først ledig om et par måneder. Det er en stilling som chefsekretær i økonomiafdelingen. Det er lige mig. 

Jeg plejer at få fri ved 16-tiden, med mindre der er noget vigtigt, der skal ordnes. Jeg tager direkte 
hjem, smider skoene og kaster mig i sofaen. Der er altid en smule rengøring, der skal klares, men det 
er ikke noget, jeg går meget op i. Jeg bruger heller ikke meget tid på madlavning. Jeg er nemlig ikke 
den store kok. Jeg elsker fastfood, så menuen består tit af pizzaer eller burgere. Jeg ved godt, det er 
usundt, men det smager godt. 


