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Dansk på HG Arne Ladegaard Hent PDF Forlaget skriver: Dansk på hg er et grundbogsmateriale, der
henvender sig til eleverne på den merkantile indgang på erhvervsuddannelserne. Dansk på hg sætter fokus på

de færdigheder, som eleverne får brug for i deres fremtidige job på kontor eller i butik.

Dansk på hg har fokus på en lang række hverdagssituationer, hvor det har betydning at være god til dansk,
skriftligt og mundtligt. Det kan fx være:

* at bruge sproget til at skabe gode relationer til kollegerne på arbejdspladsen

* At bruge sproget til at kunne argumentere i forhold til kunder og arbejdsgiver

* At kunne udarbejde en præsentation af en vare eller et tema og gennemføre præsentationen overfor en
kundegruppe

* At kunne sætte ord på og forklare, hvordan reklamer er skruet sammen

* At kunne skrive salgsbreve, nyhedsbreve og pressemeddelelser

Dansk på hg er bygget op omkring bekendtgørelsens målpinde: Læse, lytte, skrive, tale. Materialets
udformning har afsæt i en magasin-tankegang og er stærkt visuel. Det skaber øget interesse for faget og er

med til at lette forståelsen hos alle elev-grupper
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