Eksempel på en opgave i skriftlig dansk case:
Introduktion
Du skal nu i gang med den skriftlige optagelsesprøve i dansk. Prøven består af en case, som skal
gennemlæses. Derefter skal du besvare opgaven, som den er beskrevet nedenfor.
Struktur
1. Oprids kort problemstillingen i casen.
2. Diskuter de forhold, der taler for og imod problemstillingen i casen.
3. Konkluder og begrund, om kommunen selv skal varetage opgaven, eller om den skal tage
imod tilbuddet fra entreprenøren.
De to første punkter vil formentligt lappe over hinanden. Dette er i orden, så længe strukturen er
logisk for læseren.
Din besvarelse vil blive bedømt på din evne til at forklare og diskutere sagligt for den
problemstilling, som casen medfører. Besvarelsen vil desuden blive bedømt på din evne til at
formulere dig og dine grammatiske færdigheder.
Case om renovering af rådhus
Du er borgmester for en kommune, der har brug for at gennemrenovere rådhuset, men
kommunens økonomi er dårlig. Årsagen til den dårlige økonomi er, at byrådet sidste år besluttede,
at der skulle bygges en superarena i kommunen. Denne beslutning kan ikke ændres. Kommunen
skal derfor hvert år i de næste 5 år lægge en stor sum penge til side til arenaen.
Problemet er, at rådhuset er i en elendig forfatning, og der er derfor opstået svamp i bygningen.
Dette betyder, at flere af dine medarbejdere er plaget af hovedpine og svimmelhed, og
sygefraværet er steget med 40%. Kommunens budget for i år er allerede overskredet, så I vil ikke
kunne renovere rådhuset før om 6 måneder, når det nye budgetår starter.
Hvis I vælger at renovere rådhuset om 6 måneder, er I dog nødt til at fyre 14 medarbejdere på
rådhuset, selvom I er hårdt presset i forvejen. 4 medarbejdere har allerede nu haft periodevist
fravær pga. stress, fordi arbejdsopgaverne hober sig op.
Et entreprenørfirma er trådt til og har tilbudt at renovere rådhuset gratis. Firmaets eneste krav er,
at kommunen gør dem til hovedentreprenør de næste 10 år. Det betyder, at firmaet de næste 10
år vil få ansvaret for alle kommunens byggeopgaver og selv må beslutte, hvilke andre firmaer der
skal inddrages.
Entreprenørfirmaets betaling fastsættes af et panel bestående af økonomiske eksperter fra
kommunen og entreprenørfirmaet og skal jf. kontrakten "svare til priserne på det øvrige marked."
Firmaet har generelt et godt ry i branchen, og kommunen har tidligere benyttet firmaet med
tilfredsstillende resultat.

