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https://sverigesradio.se/artikel/manga-oroliga-for-att-anvanda-internet
Glosor: att vara orolig för – beunruhigt sein wegen; ett företag – Unternehmen; en
myndighet -er – Behörde; en uppgift -er – hier: Angabe; ett sätt – Art und Weise;
sprida 4 – verbreiten; lita 1 på – vertrauen auf
Hur många svenskar använder Internet varje dag? 9 av 10
Hur många svenskar är oroliga för att använda Internet? 9 av 10 (lika många)
Vad exakt är de oroliga för? att företag som Google eller Facebook eller utländska
myndigheter använder personliga data (personliga uppgifter)
Vad rekommenderar Måns Jonasson? man ska tänka på vilka uppgifter man delar
med vem; att göra profilen privat
https://sverigesradio.se/artikel/aldre-far-inte-flytta-till-aldreboende-nar-de-vill
Glosor: ett äldreboende – Altersheim; ansöka 2 om – bewerben um; en ansökan –
Bewerbung; en syn – hier: Sehvermögen; en yrsel – Schwindel i.S.v. Balancestörung;
en cancer -ar – Krebs; en vård – Pflege; en äldreomsorg – Altenpflege; trygg geborgen
Sammanfatta nyheten! Vem är Maj Britt Porsander? Vad säger socialministern Lena
Hallengren? Många äldre ansökte men minst 1000 fick nej under första halvåret;
problem att sitta ensam hemma; behöver stöd och hjälp; Maj Britt Porsander är 95
år gammal och vill inte sitta ensam hemma, vill kunna prata med någon; Hallengren:
det finns pengar för att kunna bygga fler äldreboenden, äldre har rätt till
äldreomsorg
https://sverigesradio.se/artikel/danska-foretag-vill-anstalla-personal-fran-skane
Glosor: anställa 2 – an-/einstellen; leta 1 – suchen; stängd – geschlossen; en brist -er
– Mangel; ett behov - Bedarf
Vem är det som kommer till Malmö för att träffa svenskar som vill jobba i Danmark?
15 danska företag
Vilka omständigheter har lett till dagens situation?
många personer från Skåne jobbade för danska företag men under pandemin
stängdes gränserna och de förlorade sina jobb och nu är arbetslösheten ganska hög i
Malmö (14%)

Vem är Sedat Arif? arbetar för Socialdemokraterna i Malmö
Vad är problemet enligt Malin Dahl? Sverige behöver också personal för
restauranger och hotell och vård etc.

