alfabetisk ordliste
Arbejdsløs / jobsøgende
En person, der ikke har et arbejde/søger efter arbejde.
A-kasse
A-kassen udbetaler dagpenge til arbejdsløse. Men kun hvis man er medlem og hver
måned har betalt penge til A-kassen.
Behandling
Man bliver behandlet hos lægen eller på hospitalet, hvis man er syg.
Borger
En person, der bor i et samfund. Når man taler om borgerne i Danmark, mener man de
mennesker, der bor i Danmark.
Børnehave
Et sted, hvor børn i alderen tre til seks år kan blive passet.
Daginstitution
Fælles ord for steder, hvor børn kan blive passet om dagen: Vuggestuer, børnehaver og
fritidshjem.
Dagpenge
Penge, man får fra samfundet, hvis man ikke har et arbejde. Man kan kun få dagpenge,
hvis man betaler til en A-kasse.
Domstol
Man kommer for en domstol, hvis man er sigtet for noget ulovligt. Domstolen afgør, om
man er skyldig, og hvad straffen eventuelt skal være.
Fritidshjem
Et sted, hvor børn, der går i skole, kan blive passet før og efter skoletid.
Fodboldklub
Samling af børn og voksne, der spiller fodbold. Man betaler for at være medlem af en
fodboldklub, men kommunen giver støtte.
Folketinget
Danmarks parlament. Det består af 179 politikere, der er valgt af borgerne.
Forening
En klub for folk med samme interesse. Det kan for eksempel være en fodboldklub eller
musikforening.
Forsvaret
Danmarks militær.
Fritidsfaciliteter
For eksempel svømmehaller eller sportshaller, som borgerne bruger i deres fritid.
Fængsel
Man kommer i fængsel for at afsone sin straf, hvis man er dømt skyldig i en forbrydelse.
Gratis
Hvis man får noget uden at skulle betale for det.
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Hjernerystelse
Hvis man slår kraniet så voldsomt, at hjernen bliver skadet.
Indkomst
Penge, man får enten ved at arbejde, eller penge, man får fra samfundet.
Klub
Se fodboldklub.
Kommunalbestyrelse / byråd / borgerrepræsentation
Hver kommune i Danmark styres af en kommunalbestyrelse. Den består af politikere, som
er valgt af borgerne i kommunen.
Kommune
En myndighed i Danmark, som har ansvar for skoler, børnehaver, ældrepleje mm.
Kontanthjælp
Penge, man får fra samfundet, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie. Man skal
opfylde en række betingelser for at få kontanthjælp.
Kultur- og fritidslivet
En fælles betegnelse for de ting, borgerne laver i deres fritid som for eksempel sport,
musik, udstillinger og teatre.
Lokalpolitisk ordfører
Et medlem af et politisk parti, som er udvalgt til at tale offentligt for partiet.
Lov
En regel, som alle borgere i samfundet skal rette sig efter.
Misbrug
At have et misbrug betyder, at man for eksempel er afhængig af alkohol eller narkotika.
Myndighed
Myndighederne styrer landet. De tre vigtigste myndigheder i Danmark er staten, regionerne og kommunerne.
Offentlig
Hører under stat, region eller kommune.
Politiker
En person, der er valgt af borgerne til at træffe beslutninger af betydning for samfundet.
Region
Danmark er inddelt i fem regioner. Regionerne har ansvaret for sundhedssystemet.
Regionsråd
Regionsrådet består af politikere, der er valgt af borgerne i regionen til at træffe beslutninger om regionen.
Retsvæsenet
Det danske retssystem med domstole, der afgør sager, hvor loven er blevet overtrådt.
Samfundet
De borgere, der bor i et land, og det system, borgerne har bygget op.
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Service
Hjælp til borgerne.
Sikkerhedsnet
En betegnelse for det danske system, hvor man hjælper borgere, der af en eller anden
grund har det svært.
Skolefritidsordning
Se fritidshjem.
Staten
En betegnelse for de myndigheder, der laver lovene i Danmark. Staten bestemmer over
regionerne og kommunerne.
SU
Forkortelse for Statens Uddannelsesstøtte: Penge, man får fra staten, mens man tager en
uddannelse.
Sundhedsvæsen / sundhedssystem
De vigtigste elementer i sundhedsvæsenet er borgerens egen læge (den praktiserende
læge), speciallægerne og hospitalerne.
Sygeforsikring
En forsikring, man selv betaler, for at kunne få behandling i sundhedssystemet.
Udgifter
Penge, man betaler til forskellige ting, for eksempel husleje, mad og tøj.
Vuggestue
Et sted, hvor børn i alderen cirka seks måneder til tre år kan blive passet.

‘Det danske velfærdssystem’ er
udviklet af foreningen YouGlobe med
støtte fra Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestillings
Udlodningsmidler.
Didaktiske konsulenter: Leila Al-Zagheer
Solgaard og Knud
Øllgaard fra Københavns Sprogcenter.
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