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Fru Finkelmans dukke Ulla Graumann Hent PDF Fru Finkelmans dukke er en krimi om samarbejdsproblemer.
Rammen er et plejehjem, hvor ingenting fungerer, som det plejer, og hvor nøgler og medicin forsvinder. En af
beboerne er Otto. Han vil helst være for sig selv med sine elskede bøger og musikken. Fru Finkelman bor
også på plejehjemmet. Hun har altid sin dukke hos sig. Hun taler stille til den eller skælder den ud alt efter
hendes humør. En nat hører Otto listende skridt på gangen og uden for en knirken fra døren ind til fru

Finkelmans værelse. Lige da han åbner sin dør, hører han et klask, som om noget faldt på gulvet. Han ser en
mørk skikkelse løbe hen mod udgangen. Hvad foregår der? Bogen er placeret under den fælles overskrift

Arbejde og samfund; en lille temaafdeling, som er velegnet til arbejdsmarkedsrettet dansk. Ud over den gode
historie giver seriens romaner ordforråd til det danske arbejdsmarked og tematiserer bl.a. integration,
arbejdspladskultur, arbejdsmiljø, fagforeninger og udfordringerne ved at skabe sig et liv i et nyt land.
Romanerne er både til individuel læsning som understøttende frilæsning og som en del af en fælles,

arbejdsmarkedsrettet undervisning. De tilhørende kommunikative og modultestforberedende opgaver er både
individuelle og klassebaserede.

 

Fru Finkelmans dukke er en krimi om samarbejdsproblemer.
Rammen er et plejehjem, hvor ingenting fungerer, som det plejer, og
hvor nøgler og medicin forsvinder. En af beboerne er Otto. Han vil
helst være for sig selv med sine elskede bøger og musikken. Fru
Finkelman bor også på plejehjemmet. Hun har altid sin dukke hos
sig. Hun taler stille til den eller skælder den ud alt efter hendes

humør. En nat hører Otto listende skridt på gangen og uden for en
knirken fra døren ind til fru Finkelmans værelse. Lige da han åbner
sin dør, hører han et klask, som om noget faldt på gulvet. Han ser en
mørk skikkelse løbe hen mod udgangen. Hvad foregår der? Bogen er



placeret under den fælles overskrift Arbejde og samfund; en lille
temaafdeling, som er velegnet til arbejdsmarkedsrettet dansk. Ud

over den gode historie giver seriens romaner ordforråd til det danske
arbejdsmarked og tematiserer bl.a. integration, arbejdspladskultur,
arbejdsmiljø, fagforeninger og udfordringerne ved at skabe sig et liv

i et nyt land. Romanerne er både til individuel læsning som
understøttende frilæsning og som en del af en fælles,

arbejdsmarkedsrettet undervisning. De tilhørende kommunikative og
modultestforberedende opgaver er både individuelle og

klassebaserede.
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