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Eko no mi 

Ro nal do har fått internetbank. Han har också  
fått anvisningar som han läser noga.

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vad kan Ronaldo göra på internetbanken?

2 Vilken internetadress har Ronaldos bank?

3 Vad ska han skriva in först när han loggar in på internetbanken?

4 Vad ska han använda för att skapa en inloggningskod?

5 Var ska han trycka in pinkoden?

6 Hur får Ro nal do sin pinkod?

Jag förstår anvisningar.

På internetbanken kan du betala räkningar, överföra 

pengar och se saldot. 

1. Gå till www.seb.se

2. Välj ”Logga in: Privat” i menyn.

3. Skriv ditt personnummer. 

4. Skapa inloggningskoden med din Digipass:

    a. Tryck på pilen.

    b. Tryck in din pinkod.  

    c. Tryck 2.

    d. Tryck in 9080.

    e. Tryck in 0901.

5. Skriv koden som visas på Digipassen i rutan på datorn.

6. Klicka på ”Logga in”. 

Pinkoden får du i ett separat brev från banken.

 Test 2c: Läsa
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Sko la och utbildning

Jen ny har gått två år på sfi-kurs. Hon har  
gått grundskolan i hemlandet. Nu ska hon  
gå en gymnasieutbildning för vuxna. Hon läser  
i en utbildningskatalog.

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vilka två sorters gymnasieutbildningar finns det för vuxna?

2 När kan du börja på de fristående kurserna?

3 Vilka tider kan du studera?

4 Var och när träffar du lärarna?

5 Vilka yrkesutbildningar kan du välja?

6 Hur får du mer information om dem?

 Test 2c: Läsa

Jag kan hitta information 
i en text.

Gymnasieutbildning för vuxna

Fristående kurser
Komvux erbjuder fristående kurser för dig som vill komplettera dina kunskaper på gymnasi-
enivå. Du kan kombinera olika kurser och studera på heltid eller deltid. Du kan också välja 
dagtid eller kvällstid. 

Du sköter studierna självständigt. Tillsammans med en lärare planerar du studierna efter 
dina behov. Du kan till stor del studera på egen hand. Du träffar ämneslärarna på skolan när 
du behöver hjälp. Kurserna startar varje månad året om. Varje kurs har någon form av 
examination på skolan. På vissa kurser ingår laborationer på skolan.

Yrkesutbildningar
Komvux ordnar även yrkesutbildningar, bland annat inom områdena barn och fritid, hotell 
och turism samt el och energi. Dessa kurser startar en gång per termin. Läs mer i vår 
kurskatalog på webben. 
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På jobbet

Cur tis har gått på sfi-kurs i två år. Han har gjort 
sfi-prov B. Nu ska han söka jobb. Han läser en 
annons på internet.

 Test 2c: Läsa

Jag kan hitta information  
i en katalog.

Västra Frölunda Autodelar AB söker 2–3 lagerarbetare som 
kan arbeta deltid eller heltid. VI behöver även vikarier.

Arbetsuppgifter
Hämta varor till kunder.
Packa varor till kunder.
Köra truck.
Ta emot och kontrollera varor från leverantörer.
Lasta varor på lastbil.
Lossa varor från lastbil.

Kvalifikationer
Du måste ha truckkort, och du bör ha erfarenhet av lager- eller 
butiksarbete.
Vi behöver en flexibel, snabbt och serviceinriktad medarbetare.
Du måste ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Lön
Vi erbjuder lön enligt avtal, flextid och god arbetsmiljö.
Våra anställda får gratis medlemskap på Freja gym.
Har du frågor om jobbet så kontakta Teodor Andersson på  
tel. 031-130987.

Ansökan med cv, referenser och betyg skickas till:
Västra Frölunda Autodelar AB
Box 9876
421 01 Västra Frölunda
Sista ansökningsdag: 25 maj

Västra Frölunda Autodelar AB levererar delar och utrustning till 
alla bilmärken. Vi levererar i hela landet.
www.vfautodelar.nu
info@vfautodelar.nu
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Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vilka arbetsuppgifter ska den som blir anställd göra?

2 Vilken sorts arbetslivserfarenhet bör den sökande ha?

3 Vad måste en sökande kunna?

4 Företaget vill att de anställda ska tänka på sin hälsa. Hur ser du det?

5 Vad ska du göra om du vill veta mer om jobbet?

6 Vilket slags företag är Västra Frölunda Au to de lar AB?

 Test 2c: Läsa


