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Til tann, ið skal lesa fyri:

LÆRARAARK

(Royndartíðin er 60 min. Av 
hesum verða 40 min. nýttir 
til at lesa fyri og í minsta lagi 
20 min. at hyggja fyrisøgnina 
ígjøgnum og nýta orðabøkur).

Tá ið næmingaørkini eru býtt út, byrjar royndin, og tá verður henda frágreiðing lisin fyri 
næmingunum.

1) Prøven består af én tekst.

2) Det er tilladt at skrive med blyant.

3)	 Når	jeg	er	færdig	med	at	diktere	alle	fire	sider,	må	I	benytte	retskrivningsordbog.
  
 Hvis I retter, skal I overstrege hele det ord, I vil rette. Skriv derefter hele det nye ord  
 ovenover.

Nú verður teksturin lisin samanhangandi - við talumálsins framburði.

Síðani verður hetta lisið fyri næmingunum:

Når jeg dikterer teksten, skal I kun skrive de ord, der mangler på jeres ark. 
 
Det ord, der mangler, skal I skrive på linjen på den tomme plads i teksten.

Jeg dikterer hver bid af teksten 2 gange, og jeg dikterer ingen tegn.

Nu dikterer jeg teksten.

Mynd:http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/s-tog-redder-middagen---
og-aarstiderne-gor-det-
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Teksturin verður nú lisin fyri
Teir einstøku partarnir millum skrástrikurnar verða lisnir fyri tvær ferðir við talumálsins 
framburði.
Eingi tekn verða lisin fyri.

danskerne til at genbruge mere./
»Jeg gjorde det, / fordi jeg havde fået nok 
af madspild. / Vi skal ikke tjene penge,/ 
men bare give folk nogle redskaber./
»Stop spild af mad« skal være fra folket 
til folket,« / siger Selina Juul.

Deler med naboen. / Hjemme i opgangen 
har Selina Juul /en deleordning med den 
74-årige nabo./ Så når Selina og hendes 
kæreste / har en rest / fra en gryderet i 
overskud, / tilbyder hun naboen mad til 
næste dag - / ligesom hun for eksempel /
overtager naboens tomater,/ hvis naboen 
skal på ferie./
»Hendes køleskab er meget lille,/ og 
skulle hun lave en hel kylling til sig selv, 
/ er der sjældent plads til resten,/ hvis hun 
skal gemme til næste dag. / Meget mad-
spild kan forhindres, / hvis man er bedre 
til at bruge resterne, / og derfor deler vi 
mad,« siger Selina Juul./
Faktisk er det ikke svært/, hvis man vil 
mindske /den mængde mad, /man smider 
ud hver uge, siger Selina Juul. / Det hand-
ler om nogle få råd: / Læg en madplan /
og tænk resterne ind, / planlæg indkøbene 
og sørg for / at fryse den overskydende 
mad ned / til en anden dag./
»Man skal spørge sig selv, / når man står i 
supermarkedet: / Får jeg det spist? / Skal 
jeg udnytte det her mængdetilbud / eller 
bare nøjes med / at betale fuld pris for 
én?/ Omtanke kan reducere / vores ind-
køb en del.« / Samtidig anbefaler Selina 
Juul, / at man ikke handler på tom mave,/ 
hvor man har en tendens til / at blive mere 

Initiativtageren til »Stop spild af mad« 
deler mad med naboen / og blev over-
rasket  / over danskernes madspild / på 
sit første job./

Selina Juul var i folkeskolen  i praktik 
/ hos en bager i et supermarked. / Hver 
aften, når bageren skulle lukke, / var hun 
overrasket over, / hvor mange brød og 
kager  der blev smidt ud. / Hun havde 
kun boet i Danmark i et par år /- hendes 
akademikerforældre	var	flyttet	fra	Rus-
land / bare nogle år efter kommunismens 
fald./
»Jeg blev helt paf. / I Danmark smider 
butikker /  og restauranter  en masse mad 
ud hver dag. / Det var jeg ikke vant til,« 
siger Selina Juul, / der er 30 år og har 
boet / de sidste 17 år i Danmark./
Da familien boede i Moskva, / var de 
ikke fattige, / men måske mere bevidste 
om,/ at mad ikke bare blev smidt ud. / For 
sådan gjorde man ikke i kommunisttiden, 
/ og derfor var kontrasten /til Danmarks 
overflod og smid ud-samfund stor./
Danskernes holdning til deres madvarer 
/ har i mange år optaget Selina Juul,/ og 
for to år siden / grundlagde hun initiativet 
»Stop spild af mad«,/ der er en samling 
frivillige, /som arbejder for at mindske / 
danskernes madaffald. / Initiativet be-
gyndte med /en gruppe på Facebook, / 
men allerede efter en uge / var initiativet 
i medierne./
Og nu støtter over 6000 danskere »Stop 
spild af mad«, / der er blevet involveret / 
i  Miljøministeriets kampagner / for at få 
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Tá ið liðugt er at lesa tekstin, verður hetta lisið upp fyri næmingunum:

Nu må I bruge ordbogen. I har mindst 20 minutter til at gennemgå siderne.

fristet / og ofte køber mere,/ end man har 
brug for./ På initiativets hjemmeside / har 
brugerne indsendt  en række forslag til,/ 
hvordan man kan reducere madaffaldet./
For Selina Juul handler det om / at give 
danskerne nogle redskaber til, / hvordan 
man nemt selv / kan gøre sit madspild 
mindre./
»Man skal ikke lade god mad fordærve./
Tænk dig en smule om. /At smide mad 
ud er som at smide sine penge / i skral-
despanden,« siger Selina Juul.

Undgå spild
Frys resterne ned. / Rester skal køles ned 
så hurtigt som muligt./ Får du ikke spist 
resterne dagen efter, / så frys dem ned til 
en anden dag./ En blandet salat er svær 
at gemme til dagen efter./ Lav i stedet 
et salatbord,/ som man selv blander 
fra. / De enkelte ingredienser kan bedre 
gemmes,/ når de er adskilt./ Grønsager 
fra dagen før kan få nyt liv i en wok./

Saften fra citroner,/ appelsiner og lime,/ 
der er på nippet til at blive for gamle,/ kan 
presses ud / og fryses ned i isterninge-
poser./ De frosne saftterninger kan bruges 
/ i en kande med vand / eller i dressinger 
og kødretter./ Fløderester kan gemmes på 
samme måde.
Kilde: Stopspildafmad.dk
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Mynd frá internetinum.

Prent: Føroyaprent


