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Delprøve 1 — En ansøgning om bolig 

Situation 
Tina på 55 år og Peter på 57 år er gift og bor i et stort rækkehus i Viby sammen med deres hund. De 
bor på Slotsvej 17, og deres postnummer er 8260. De har en søn på 21 år, som er flyttet hjemmefra. 
Tina og Peter vil gerne flytte til en mindre bolig, og de vil gerne bo i Aarhus C, men boligerne der er 
meget dyre. Derfor søger de efter en bolig i Aarhus V, hvor huslejen er billigere. 
Peter og Tina vil gerne skrives op til en bolig hos boligselskabet Bojysk. Hos Bojysk kan man vælge 
mellem boliger, der koster fra 6.000 til 12.000 kr. om måneden i husleje. Tina og Peter vil gerne betale  
ca.  8.000 kr. om måneden. De vil gerne have en lejlighed. Hos Bojysk kan man kan vælge mellem 
boliger med et, to, tre eller fire værelser. Tina og Peter vil gerne have en bolig med både stue, 
soveværelse og et ekstra værelse, så de vælger tre værelser. De vil også have en bolig, hvor det er 
tilladt at have hund. 
Tina udfylder en ansøgning om bolig. Tina hedder Mortensen til efternavn, og hendes 
telefonnummer er 49 08 38 19. Hendes  e-mail  er tinam1311@gmail.com  

Opgave 
• Udfyld ansøgningen for Tina. 

Ansøgning om bolig - Boligselskabet BoJysk 
Fornavn og efternavn Tina Mortensen 
Adresse Vej: 

Slotsvej 
Nummer: 

17 
Postnummer og by Postnummer: By:  

E-mail  tinam]311@gmail.com  

Telefonnummer 49 08 38 19 
Hvor skal boligen ligge? 
(Sæt et X) 

❑ Viby 	 ❑  Aarhus C. 	 ❑  Aarhus V. 

Hvilken type bolig? 
(Sæt et X) 

❑ Rækkehus 
❑ Lejlighed 
❑ Studiebolig 

Husleje 
(Sæt et X) 

❑ ca.  6.000 kr. 	❑  ca.  8.000 kr. 
❑ ca.  10.000 kr. 	❑  ca.  12.000 kr. 

Hvor mange værelser? 
(Sæt et X) ❑ 1 	❑  2 	❑  3 	❑  4 

Skal husdyr være tilladt i 
boligen? (hund, kat mv.) 
(Sæt et X) 

❑ Ja 	❑  Nej 
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Til salg 

Jeg kan kontaktes på tlf. 43 79 33 27 
efter kl. 17.00. 

Delprøve 2 - Et opslag 

Situation 
Du har nogle ting, du ikke bruger mere og derfor gerne vil sælge. 
Du vil skrive et opslag. 

Opgave 
• Skriv opslaget. 

Du skal skrive om tingene på billedet. 
Skriv lidt om hver ting, fx størrelse, alder, farve, pris og mærke. 

Du skal skrive minimum 20 ord. 
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Kære Maja 

Jeg er startet på en ny sprogskole. Nu skal du høre lidt om min nye 
sprogskole, og hvad jeg laver i skolen. 

Delprøve  3 - En e-mail 

Situation 
Du er startet på en ny sprogskole. Du vil skrive til din danske ven Maja. 
Du vil fortælle lidt om din nye sprogskole, og hvad du laver i skolen. 

Opgave 
• Skriv e-mailen færdig. 

Du kan bruge billederne på næste side til at få ideer. 

Du skal skrive minimum 40 ord. 
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