Berätta om dig själv!
Hej! Eva Ahlberg heter jag och ansvarar för SFI på Centrum Vux i
Haninge. Jag jobbade förut i många år som sfi-lärare och sva-lärare men
2002 började jag arbeta som rektor för SFI. Jag tycker mycket om mitt
arbete.

Jag är gift och har tre barn och fem barnbarn. Jag bor med min man ute
på Dalarö i Haninge. Jag pratar en del olika språk. Som ni hör så pratar
jag svenska. Jag pratar engelska också. Jag pratar spanska. Min franska
fungerar men den är väldigt dålig. Jag studerade franska fem år i skolan
men vi lärde oss inte att prata, vi lärde oss bara att böja olika
oregelbundna verb och det hjälper inte så bra när man ska prata.

***
Jag heter Hadi Hormozi. Jag är 61 år gammal. Jag är sfi-samordnare här
på Centrum Vux. Jag har jobbat här på Centrum Vux sedan 2004 så det
här är det 15:e året jag jobbar här. Jag hjälper elever, jag har lite
administrativt arbete och jag har kontakt med andra myndigheter och
aktörer.

Jag talar svenska, persiska, dari och engelska. Privat är jag gift. Jag har
en dotter som är 25 år gammal. På fritiden går jag ut i naturen,
promenerar, eller reser och fotograferar en hel del.

***

Hej! Jag heter Beatrice de Wendel och jag är 29 år gammal. Jag bor i
Haninge, i Tungelsta, i ett hus med min man och våra fyra barn. Jag
jobbar i receptionen här på Centrum Vux.

***
Mitt namn är Gunilla Lövgren, jag är studie- och yrkesvägledare. Jag
kommer från Sverige och talar svenska men också engelska. Jag har
arbetat i skolan i 25 år. Jag bor i Stockholm tillsammans med min lilla
hund.

Nya ord
ansvarar

har ansvar för, är chef för

böja

skriva eller säga verb i olika former. Man kan böja verb
i presens, preteritum osv.

samordnare

en person som organiserar och koordinerar

myndigheter

statlig eller kommunal institution. T. ex.
migrationsverket eller arbetsförmedlingen

aktörer

olika organisationer

studie- och
yrkesvägledare

en person som jobbar med att hjälpa elever med
information om studier och arbete

Grammatik
I presentationerna finns många verb.
De flesta verb står i presens (nutid) men Eva använder några verb som står i preteritum
(dåtid). Dessa verb har vi markerat blå.
Verb i preteritum i de här presentationerna slutar på -de. Det gör många verb i svenskan.
Men observera, inte alla!
Med grön färg har vi markerat flera verb i presens. Kan du skriva dem i preteritum?
Vi tar det första tillsammans: pratar -> pratade.
Du får göra resten själv!

Träna mera!
Du kan träna presentationer på flera olika sätt.
1. Skriv en kort presentation och berätta om dig själv. Skriv gärna din
presentation i kommentarsfältet på sfipodd.se! :-)
2. Träna med kamrater. Presentera er själva för varandra.
3. Fantisera att ni är andra personer så att övningen inte blir tråkig!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-s/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

