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Læseprøve 
 

 
 

 
Fulde navn: 

 

CPR-nummer: 

Starttidspunkt for prøven: 

 
Instruks til læseprøven 

 

 Du skal nu i gang med læseprøven, som består af 4 tekster i forskellige 
genrer. 

 Til hver af teksterne er der 3 spørgsmål, som skal besvares. 

 Til hvert spørgsmål er der 3 valgmuligheder. Du må kun sætte kryds i 1 
af de 3 valgmuligheder. 

 Nogle af teksterne skal dybdelæses, og andre skal skimmes. Det 
afhænger af, hvad du skal svare på. Læs derfor spørgsmålene til den 
tekst, du skal i gang med, før du læser teksten. 

 Hvis der er noget, som du synes er meget svært, bør du gå videre i 
prøvesættet, så du får lavet mest muligt. Hvis der er tid til det, kan du 
vende tilbage til det, du har sprunget over, når du er færdig med de 
andre opgaver. 

 Du har 15 minutter i alt til at læse alle teksterne og svare på alle 
spørgsmålene. 
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Tekst 1 
Vejledning om klager over politiet fra Rigsadvokatens brochure 

 

Du kan klage over politiet 
Du kan klage over politiet, hvis du mener, politiet har optrådt kritisabelt. 
F.eks. hvis politiet efter din mening: 

- har anvendt uhøflig tiltale eller anden ukorrekt personlig optræden 
- har været for hårdhændet under en anholdelse eller lignende 
- har misbrugt sin myndighed 

 

Klagen kan dreje sig om en episode, du selv har været involveret i. Men det kan også 
være en episode, du har været tilskuer til. Derudover kan du klage på vegne af en anden 
person. 

 

Mener du, politiet har begået strafbare handlinger, kan du også anmelde det. 
 

Det koster ikke noget at klage over politiet, og heller ikke at anmelde politiet. 
 

Hvem behandler din klage? 
Klager du over politiets adfærd, eller anmelder du politiet, er det en statsadvokat, der 
behandler sagen. Statsadvokaten er en selvstændig myndighed og hører ikke under 
politiet. 

 

Statsadvokaten har ret til at bede politiet om de oplysninger, der er nødvendige i en sag. 
Og det er statsadvokaten, der afgør, om en klage f.eks. skal ende med kritik af politiet, 
eller om der skal rejses en straffesag. 

 

Statsadvokaten forelægger sagerne for et politiklagenævn, som består af en advokat og 
to andre borgere. Politiklagenævnet skal oplyse, om det er enigt i den afgørelse, 
statsadvokaten træffer. Er nævnet ikke enigt, kan det klage til Rigsadvokaten. 
Rigsadvokaten er den øverste myndighed over politiet. 

 

Sådan klager du 
Du skal kontakte statsadvokaten i det område, hvor du bor. Vær opmærksom på, at du 
skal klage før, der er gået et halvt år efter, at den episode, du vil klage over, er hændt. 

 

Det er bedst, hvis du klager skriftligt, men du kan også klage mundtligt. Vælger du en 
skriftlig klage, bør du beskrive, hvem du klager over, og hvad der præcist er foregået i 
situationen. Du kan evt. kontakte statsadvokatens kontor og få nærmere vejledning, før 
du skriver. 

 

Også anmeldelser af strafbare forhold sker til den regionale statsadvokat. Her er der 
ingen tidsfrister, men det er vigtigt, at en anmeldelse indgives hurtigt. 
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Spørgsmål til tekst 1 
 

Hvad er sidste frist for indgivelse af en klage over politiet? 
Et halvt år efter episoden 
Ti år efter episoden 
Der er ingen frist 

 
Hvem behandler borgeres klager over politiet? 

Politiet selv 
Statsadvokaten 
Rigsadvokaten 

 
Kan man klage over politiet, hvis en politimand taler grimt til en? 

Ja 
Nej 
Kun hvis man er uskyldig 



Læseprøve- og diktat – politikadetuddannelsen 

4 

 

 

 
 
 
 
 

Tekst 2 
Fra instruks i håndtering af fyrværkeri i Politiet 

 

  

 
 
Håndtering af fyrværkeri: 

 
 

Miniguide: 
Fyrværkeri må sælges i perioden 15. til 31. december. Fyrværkeri må kun anvendes i perioden 

27. december til 1. januar. 
I bolig må opbevares max. 5 kg NEM1 (svarer til 20 kg) 
Der må max. transporteres 3 kg NEM (svarer til ca. 12 kg) i en personbils bagagerum. Ingen 

fyrværkeri i kabinen. Der er ingen vægtgrænse ved transport i politiets køretøjer, men en 
tommelfingerregel er ca. 20 kg NEM (80 kg). 

Transport 
·  Ved beslaglæggelse eller konfiskation skal der, forinden transport påbegyndes, ske 

underretning til en sagsleder således, der sikres korrekt håndtering af transport og opbevaring. 
Lovligt fyrværkeri kan transporteres til politistationer såfremt den samlede 

opbevaringsmængde på politistationen ikke overstiger 5 kg NEM (svarer til 20 kg). Der er på 
politistationerne opstillet skabe til opbevaring. 

Opbevaring 
Ulovligt fyrværkeri må ikke indtransporteres eller opbevares på politistationer, men skal 

køres til opbevaring i depot på nærmeste kaserne. Nøgle beror i nøgleskab ved Beredskabet.  
Hærens Ammunitionsrydningstjeneste kan efter vurdering kontaktes og inddrages i afgørelsen 
af, hvorvidt politiet selv kan foretage transporten. 

Adresseoplysninger 
Høje Kaserne, Højevej 17, 3000 Helsingør 

Kontakt uden for kontortid: 
Hovedvagten Høje Kaserne, tlf. 4000 4000 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 NEM = Netto Eksplosiv Mængde, dvs. krudtindhold 
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Spørgsmål til tekst 2 
 

Hvad står forkortelsen NEM for? 
Nøjagtig Eksplosiv Mængde 
Netto Eksplosions Masse 
Netto Eksplosiv Mængde 

 
Hvor skal ulovligt fyrværkeri opbevares? 

Nærmeste kaserne 
I særlige skabe på politistationen 
Det afgøres af Hærens Ammunitionsrydningstjeneste 

 
I hvilken periode må man skyde fyrværkeri af? 

15. til 31. december 
27. december til 1. januar 
1. december til 1. januar 
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Tekst 3 

Instruks ved tvangsindlæggelser 
 

Opstart Henvendelser om tvangsindlæggelser sker typisk fra nærmeste 
pårørende eller sundhedsvæsnet, herunder psykiatrien. 

 

Får politiet en sådan henvendelse, vurderer politiet, om der er 
grundlag for at få en læge til at undersøge patienten. Om nødvendigt 
tilkaldes lægen til stedet. 

 

Har pågældende allerede en behandlingsdom, kontaktes Juridisk 
Søjle. 

Krav Der kan kun ske tvangsindlæggelse såfremt følgende betingelser er 
opfyldt: 

 Patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske 

må sidestilles hermed, og 

 det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende 

med henblik på behandling, fordi: 

 udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring 

af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet (gule papirer) 

eller 

 den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare 
for sig selv eller andre (røde papirer). 

Beslutning Lægeerklæringen forelægges for vagtchefen, der træffer afgørelse 
om, hvorvidt der skal ske indlæggelse. Der udfærdiges rapport 
vedrørende politiets medvirken. Papirerne sendes endvidere til 
henvendelsesvagten til orientering. 

Underretning Den indlæggende læge kontaktes for at sikre, at denne har aftalt den 
nærmere modtagelse af patienten med DIH, Afd. A1. 

 

Indlæggende læge skal samtidig overbringes original lægeerklæring, 
original anmodning om tvangsindlæggelse samt kopi af 
politirapporten. 

 

Inden indlæggelsen iværksættes, skal de nærmeste pårørende 
kontaktes. 

Iværksættelse Den fysiske gennemførelse skal være sket inden 24 timer fra 
undersøgelsens afslutning ved indlæggelse på røde papirer eller 
inden 7 dage ved indlæggelse på gule papirer. 

 

Ved overskridelse af fristen foretages en ny lægeundersøgelse, og 
der skal udfyldes nye blanketter. 

 

Transport skal så vidt muligt ske i civilt køretøj og med civilpåklædt 
personale. 
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Spørgsmål til tekst 3 
 

Hvad er betingelserne for, at en patient bliver indlagt på gule papirer? 
Patienten har behov for behandling, fordi denne er nedtrykt 
Patienten vil have en forringet udsigt til helbredelse eller betydelig bedring 
Patienten er til nærliggende, væsentlig fare for sig selv eller andre 

 

Hvilke dokumenter skal den indlæggende læge have udleveret? 
lægeerklæring og anmodning om tvangsindlæggelse 
lægeerklæring, politirapporten og fuldmagt fra pårørende 
lægeerklæring og anmodning om tvangsindlæggelse og politirapporten 

 
Hvad er tidsfristen for indlæggelser på røde papirer? 

24 timer 
48 timer 
7 dage 
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Tekst 4 
Statistik fra Politiets Tryghedsindeks 2016 

 
 
 

 



Læseprøve- og diktat - politikadetuddannelsen 
 

 

 
 
 

 

Spørgsmål til tekst 4 
 

Hvad er tendensen for borgernes tillid til Politiet i perioden 2013-2016? 
Den er faldende 
Den er stigende 
Den er uforandret 

 
På baggrund af hvilken type undersøgelse er tabellen lavet? 

Folk er blevet præsenteret for et udsagn om Politiet, som de skal erklære sig 
enige/uenige i 

Folk er blevet stillet en række spørgsmål om Politiet, som de skal svare ja eller nej 
til 

Folk er blevet bedt om at fortælle, hvordan de oplever Politiet 
 

Hvilket år havde procentvist flest mistillid til Politiet? 
2014 
2015 
2016 
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Orddiktat 
 

 

 

Den danske befolkning producerer hvert år / 13 millioner tons affald. / 

Det svarer til, at hver dansker / deponerer 7 kg affald hver dag. / De 

enorme mængder kræver, / at man fører en bevidst og målrettet politik 

på området, / således at man på den ene side genanvender mest muligt / 

og på den anden side begrænser omfanget af affald. / 

 

 
Det er Miljøstyrelsen, / der har det overordnede ansvar for 

affaldsområdet, / men det er i høj grad den enkelte forbruger, / der kan 

gøre noget ved det. / Omtanke i hverdagen / er første skridt mod at løse 

problemet. / 

 

 
Sortering af affaldet er forbrugernes opgave, / og her kan der foretages 

 

meget. / Husholdningsaffald udgør ca. en fjerdedel af det samlede affald, 

Instruks til orddiktat 
 

 Teksten vil blive oplæst i korte sekvenser. 

 Efter hver sekvens vil det eller de ord, som du skal skrive på den tomme linje, blive gentaget én 
gang. 

 Herefter skal du udfylde den tomme linje med det eller de oplæste ord, inden næste sekvens bliver 
læst op. 

 Skriv tydeligt. 

 Der skal være tydelig forskel mellem store og små bogstaver. 

 Det skal være tydeligt, om et ord er delt eller sammensat. 

 Svarene skrives som udgangspunkt med lille begyndelsesbogstav, f.eks. cykel, medmindre det står 
efter punktum eller er et egennavn, f.eks. Gitte. 
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/ så forbrugernes holdning til affald, / er afgørende for en løsning af 

problemet. / 

 
 

For få år siden tog man på lossepladsen om søndagen. / Nu kører man 

på genbrugspladsen. / På genbrugspladsen bliver alt fordelt i containere 

/ under nøje overvågning af renovationspersonalet. / Alt har sin plads / 

og skal placeres det rigtige sted, / og forbrugerne er derfor nødt til at tage 

stilling til deres affald. / Der er også mulighed for at aflevere brugbare 

ting, / så de kan komme nogle andre familier til gode. / Mange velgørende 

organisationer / indsamler også møbler, tøj, mobiltelefoner og lignende. 

/ 

 
 

En massiv interesse for genbrug / har de seneste år fået mange 

mennesker med på genbrugsbølgen. / I fjernsynet viser flere kanaler, / 

hvordan man kan ombygge og få glæde af gamle ting. / Gør-det-selv- 

bølgen har skabt en stigende interesse / for at sætte sit personlige præg 

på et gammelt møbel frem for at købe et nyt. / DR har sågar fulgt en 

gruppe, / der har valgt / at tage den fulde konsekvens / ved at bygge en 

hel landsby / af nedbrydelige materialer samt genbrug. / 
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Dette projekt demonstrerer tydeligt, / hvilke muligheder der ligger i affald 

og genbrug, / hvis vi ændrer vores syn på det. / Vi kan begynde at tænke 

på affald som en ressource / i stedet for at anse det for spild. 


