
Tallene 1-10 angiver, hvordan en elev har evalueret sig selv inden for de enkelte delemner.
Du skal for hvert delemne og under hvert tal mellem 1 og 10 angive, hvor mange elever der har evalueret sig til de enkelte tal.

Point A1 samtale: kan allerede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # middel antal elever
...præsentere mig selv og andre og bruge enkle vendinger for at sige goddag og farvel 0,00 0
...stille og besvare enkle spørgsmål om personlige emner 0,00 0

...forstå og selv udtrykke klokkeslæt, tal, dage, datoer, enkle tidsangivelser, mængdeangivelser og priser 0,00 0

...bede om noget og reagere på andres ønsker, når jeg samtidig bruger tegn og fagter for at blive forstået 0,00 0

...føre en meget enkel samtale om basale, dagligdags emner 0,00 0

...tilkendegive, om jeg forstår det sagte og fx bede om at få noget gentaget 0,00 0

Point A1 samtale: vil gerne kunne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # middel antal elever
...præsentere mig selv og andre og bruge enkle vendinger for at sige goddag og farvel 0,00 0

...stille og besvare enkle spørgsmål om personlige emner 0,00 0

...forstå og selv udtrykke klokkeslæt, tal, dage, datoer, enkle tidsangivelser, mængdeangivelser og priser 0,00 0

...bede om noget og reagere på andres ønsker, når jeg samtidig bruger tegn og fagter for at blive forstået 0,00 0

...føre en meget enkel samtale om basale, dagligdags emner 0,00 0

...tilkendegive, om jeg forstår det sagte og fx bede om at få noget gentaget 0,00 0

Point A1 tale: kan allerede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # middel antal elever

...præsentere mig selv og andre 0,00 0

...fortælle lidt om mig selv og personer, jeg kender godt 0,00 0

...angive tidspunkter og datoer 0,00 0

...fremsætte enkle sætninger, hvis jeg kan formulere dem på forhånd 0,00 0

...præsentere mit uddannelsessted eller et andet sted, jeg kender godt, i meget enkle vendinger, hvis jeg får mulighed for at forberede mig 0,00 0

...give meget elementære instruktioner og oplysninger 0,00 0

Point A1 tale: vil gerne kunne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # middel antal elever

...præsentere mig selv og andre 0,00 0

...fortælle lidt om mig selv og personer, jeg kender godt 0,00 0

...angive tidspunkter og datoer 0,00 0

...fremsætte enkle sætninger, hvis jeg kan formulere dem på forhånd 0,00 0

...præsentere mit uddannelsessted eller et andet sted, jeg kender godt, i meget enkle vendinger, hvis jeg får mulighed for at forberede mig 0,00 0

...give meget elementære instruktioner og oplysninger 0,00 0


