Det danske velfærdssystem
film 2
Hvad er folketinget? Og hvad laver stat, regioner og kommuner?
Inden filmen

Vigtige ord

opgave 1) Resumé af filmen

Gratis

Domstolene

Fængsel

At klare sig selv

Misbrug

Behandling

At være udsat
for vold

Retsvæsenet

Folketinget er Danmarks parlament. Der sidder 179
politikere, som er valgt af borgerne. Politikerne vedtager
landets love og bestemmer, hvilke opgaver i samfundet
de forskellige myndigheder skal have ansvar for. De tre
vigtigste myndigheder i Danmark er staten, regionerne
og kommunerne.
Læs og forstå resumeet. Tal om ordene i kursiv.

Se filmen ”hvad er folketinget? Og hvad laver stat, regioner
og kommuner?

Snak sammen to
og to om ordene,
inden I ser filmen.

Efter filmen

opgave 2) hvem har ansvaret?

stat

region kommune

1) D
 u er blevet gammel og har svært ved at klare dig
selv. Hvem skal du kontakte for at få hjælp?
2) D
 u har fået foretaget en operation på hospitalet.
Hvilken myndighed har ansvaret for din behandling?
3) D
 u er blevet indkaldt til militæret. Hvilken myndighed
har ansvar for det danske forsvar?
4) Du er udsat for vold i hjemmet. Hvor kan du henvende
dig for at få hjælp til at flytte væk?
5) D
 u er blevet fyret fra dit arbejde. Hvilken myndighed
skal du henvende dig til for at melde dig arbejdsløs?
6) D
 u har et alkoholmisbrug og kan ikke længere passe
dit arbejde. Hvilken myndighed skal hjælpe dig?
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?

opgave 3) forståelsesspørgsmål

Dit land

1) Hvad bestemmer Folketinget?

Hvordan er
samfundet bygget op i det land,
du kommer fra?

2) Hvem bestemmer, hvilke politikere der skal sidde i Folketinget?
3) Hvad er staten, og hvilke opgaver har staten ansvar for?
4) Hvor mange regioner er der i Danmark?
5) Hvad er regionernes vigtigste opgave?
6) Hvad er et regionsråd?
7) Hvem bestemmer, hvilke politikere der skal sidde i regionsrådene?
8) Hvor mange kommuner er der i Danmark?
9) Hvad har kommunerne ansvar for?
10) Hvad er en kommunalbestyrelse? Hvad kan det også hedde?
11) Hvem bestemmer, hvilke politikere der skal sidde i kommunalbestyrelsen?
Snak sammen to og to om spørgsmålene. Se filmen igen og tjek svarene.

Hvordan er det
danske samfund
anderledes end
dit land?
Hvem tager sig
af de gamle i dit
land?
Hvem har ansvaret for hospitalerne i dit land?
Hvor kan man
få hjælp i dit land,
hvis man er udsat
for vold i hjemmet?
Hvor kan man
få hjælp i dit land,
hvis man bliver
arbejdsløs?
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