Jobb och framtidsplaner
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Hej Karolina! Det var länge sedan!
Ja. Hej Karin! Hur är det med dig?
Ja, men det är bara bra. Vad gör du nuförtiden?
Ja. Jag pluggar. Ja, på gymnasiet och sedan så jobbar jag extra som… Ja, vad ska vi
kalla det? Servitris, diskare, lite allt i allo.
Var då nånstans?
Det är på pensionatet.
Vad roligt! Har du jobbat extra där länge?
Ja, ett par år. Det är jättebra. Då kan man jobba där på sommaren och helger och så
där för att få lite extra pengar.
Ja, det behövs ju.
Verkligen. Studiebidraget är inte så mycket. Och du då? Vad gör du?
Jag jobbar på ett café. Jag har också jobbat där ett tag.
Jobbar du där heltid eller?
Ja. Eller… så gott som, för att jag ska börja plugga. Jag ska börja på universitetet nu
till hösten. Så jag ska fortsätta jobba extra på helger och även vissa dagar men… För
i framtiden vill jag utbilda mig till lärare så jag har kommit in på lärarutbildningen.
Nämen! Vill du också det? Jag vill också bli lärare.
Vad kul! Men har du börjat? Ska du börja till hösten eller?
Alltså jag måste bli klar med gymnasiet. Jag har ett år kvar. Sedan efter det tänkte jag
kanske om jag inte ska ta ett sabbatsår. Jag kanske också kan jobba ett år på
pensionatet om de behöver nån som jobbar heltid. Vi får se.
Vad gör du mer på ditt jobb då?
Ja. Alltså vi har räkaftnar på pensionatet en gång, en kväll i veckan och då serverar vi
massa räkor. Vi ställer fram massa räkor och sen när de har ätit upp räkorna så blir
det massa räkskal som vi plockar undan sen, ja, vi ser till att det hela tiden finns bröd
och dryck och sådär till gästerna. Och sen har vi också cateringverksamhet. Och hur
är det på caféet då?
Ja, men det är jättekul! Vi har ju… gör ju allt. Vi har inget speciellt. Vi gör både
sallader, vi har olika sorters sallader, vi har även pastasallader… Vi har ju mer kall
mat så vi brukar säga att det är en kallskänk. Då är det kall mat: smörgåsar,
sallader… Sen är det mycket olika kaffedrinkar som vi håller på med. Men vi… Alla
gör allt. Ibland står man bara och tar beställningar och gör kaffe och ibland står man
mer bakom och gör smörgåsar och sallader och så serverar vi maten också.
Men kan man beställa bara vanlig kaffe eller har ni allt… ?
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Absolut. Det finns även bullar och kakor. Så vill man bara gå in och
fika på caféet så går det också bra. Men vi har även lunchmenyer och
mat. Oj! Jag blir fikasugen när vi pratar om...
Eller hur? Vi kanske kan gå och ta en fika?
Ja, det tycker jag!
Vad bra!

Nya ord
allt i allo

en person som har olika arbetsuppgifter

ett pensionat

ett enklare hotell där man även serverar mat

studiebidrag

pengar som man får när man studerar

ett tag

en period

så gott som

nästan

komma in på

få plats på en utbildning, bli antagen

nämen!

är det sant? Man säger det när man blir förvånad

ett sabbatsår

ett år då man tar ledigt från sitt jobb eller sina studier
för att göra något annat under tiden

en räkafton

en kväll då man äter räkor

räkskal

skal som man tar bort innan man äter räkor

plocka undan

städa

ser till

(att det finns bröd) kollar om det finns bröd och serverar
mer om det har tagit slut

catering

när man serverar restaurangmat i en annan lokal

kallskänk

en restaurang eller ett café där man serverar kall mat

fikasugen

sugen på kaffe och kaka eller bulle (är sugen = vill
gärna)

Hörförståelse - rätt eller fel?
1. Karolina, som studerar på gymnasiet, jobbar heltid på ett pensionat.
2. Hon har jobbat där i ett par år.
3. Både Karolina och Karin får mycket pengar i studiebidrag.
4. Karin jobbar på en restaurang.
5. Hon pluggar på universitetet samtidigt.
6. Båda vill bli lärare i framtiden.
7. Karin har varierande arbetsuppgifter på jobbet.
8. Karin trivs inte på sitt jobb.

Träna mera!
Berätta om ditt jobb och dina framtidsplaner!

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

