EDB undervisning.
Word.

5.1.a

Klip og Sæt ind.
Tekst i tekstboks.
Punktopstilling.

Skriv teksten her under. (Den skal bruges for at lave øvelsen.) Husk at gemme!

Prisopgave 1999/2000.
Debatten om fremtiden på arbejdsmarkedet har længe - nogle vil sige for længe - været
præget af arbejdsgiverens forventninger og krav til de færdige kandidater.
Den enkelte, nybagte eller kommende kandidats drømme, ønsker og forventninger har man
ikke hørt meget til i denne forbindelse. Derfor har foreningen udskrevet denne prisopgave,
hvor medlemmerne af foreningen får mulighed for som indlæg i debatten at formulere egne
ønsker og forventninger til fremtidigt job og arbejdsliv samt bidrage til en kvalificeret
dialog med arbejdsgiverne.
Prisopgaven lyder således:
Fremtidens arbejde og arbejdsmarked.
De studerendes ønsker og forventninger til fremtidens arbejdsmarked.
Vi forestiller os, at du kan inddrage emner og aspekter som:
Forholdet mellem fritid, familie og arbejdsliv
Fagforeningernes rolle
Ledere
Opgaver – faglig og personlig udvikling
Råderum og selvstændighed i arbejdet
Kollegaer
Din karriere
Præmiesum kr. 20.000 for den bedste besvarelse
Teksten skal nu opstilles helt anderledes, så den fanger de interesseredes blikke.
Nu må du bruge din kreativitet.
Du kan se et eksempel på, hvordan den evt. kan se ud. (5.1.b)
Del teksten op i passende afsnit. (F.eks. som mit løsningsforslag.)
Lav ekstra plads hvor en tekst skal flyttes hen.
Nu skal tekst flyttes!
Marker den tekst du vil flytte -> højreklik -> Klip.
(Teksten forsvinder men gemmes i en udklipsholder.)

Placer cursoren i linien hvor teksten skal sættes ind.
Højreklik -> Sæt ind. Din tekst bliver sat ind.
Eller: Marker teksten og træk den med musen.
Indsæt en tekstboks.
Vælg i menulinien Indsæt -> Tekstboks. (Cursoren bliver et kryds.)
Placer cursoren hvor tekstboksen skal placeres.
Hold venstre museknap nede og træk en tekstboks.
Klip eller kopier tekst og indsæt i tekstboksen.
Et klik på rammen markerer rammen med ”håndtag”.
Ved at trække i et håndtag kan rammen ændres.
Dobbeltklik åbner en dialogboks med flere muligheder.
I Dialogboksen vælger du mellem mulighederne.
Lav punktopstilling på emner og aspekter.
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