Opgaver 1950´erne
Mod bedre tider
Gå ud i byen og sammenlign dagens bybillede med bogens gamle billeder.
Find et bykort over Køge fra i dag og sammenlign med kortet s. 9.
Giv eks. på ting der fandtes i 1950’erne og som stadig findes.
Giv eks. på nye ting der er kommet til, og på ting der er forsvundet.
Sammenlign de tre billeder fra Torvet s. 11.
Hvilke ting lagde byplanlæggerne vægt på i 50’erne i forhold til nutiden.
Hvilke tanker ligger bag Søndre Skole, og hvilke tanker ligger bag den nye skole ude i Ølby,
som er ved at blive bygget lige nu?
Køge Byråd
Sammenlign nutidens Byråd med det Byråd, der var valgt i 50’erne:
Hvilke partier var valgt ind?
Hvor mange kvinder var med i Byrådet?
Hvilke udvalg var nedsat?
Hvilke store opgaver har byrådet nu? Er det de samme som i 50’erne?
Hvilke uddannelsesmuligheder er der for Køges unge i dag?
Arbejdslivet i Køge
Nævn nogle af de store virksomheder, der ligger i Køge og placér dem på et kort.
Hvilken betydning har de store virksomheder haft for Køges natur og miljø?
Er Køge stadig en “arbejderby”, som den var i 50’erne?
Hvad kan man købe på en torvedag i dag i forhold til 50’erne?
Kig på statistikkerne på hjemmesiden og sammenlign mændenes og kvindernes løn.
Boliger
Kig på tegningen over lejligheden s 35. Er der noget, der er anderledes end i de lejligheder, vi
kender i dag?
Gå ud og kig på de huse, der blev bygget i 50’erne i Skovparken, De Fyrre Huse og Nordgården.
Familien
Beskriv de enkelte familiemedlemmers hverdag – en mor, en far og et barn.
Hvor mange specialbutikker skal man ind i for at købe ind til aftensmaden?
Hverdag og fritid
Hvilke fritidsmuligheder havde de unge i 50’erne i forhold til nutidens unge?
Hvilken rolle havde børnene i familien i 50’erne, og har de samme rolle i familien i dag?
Sammenlign den ugentlige arbejds- og skoletid med nutidens arbejdstider.
Hvor mange år skulle der gå, før man havde fem ugers ferie, som vi har nu?
Hvor gik ferieturen typisk hen?
Fodboldbilledet på bogens omslag er et studie værd! Forstil dig at du skulle spille på en
tilsvarende bane, og at du skulle stå på mål i en hjemmestrikket trøje!

