
November-december  211 

Skriftlig del 

PR
O

D
U

KT
IO

N
SN

R
.  1

0
 

di?  
Udlændinge- og 
Integrationsministeriet 

Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration 

Dansk 2 

Delprøve 1 
A: Et takkebrev 
B: Et opslag på Facebook 

Delprøve  2 
En e-mail 

Du skal besvare to opgaver: 

I delprøve 1 skal du besvare enten  

opgave A eller opgave B. 

Derefter skal du besvare delprøve 2. 

• Hjælpemidler: Alle ordbøger 

• Tid: 1'/2 time 

Skriftlig fremstilling 



Delprøve 1 

I delprøve i skal du besvare enten  opgave A  eller  opgave B. 

A: Et takkebrev 

Situation 
Din søn på 8 år skal skifte skole, fordi I flytter. Du og din søn har begge været glade for hans 
klasselærer, som hedder Mette. Derfor vil du skrive et takkebrev til hende. 

Opgave 
Skriv takkebrevet til din søns lærer Mette. 

Du skal 
• fortælle, hvor I flytter hen, og hvorfor I flytter 
• takke Mette for hendes gode arbejde 
• fortælle, hvorfor du og din søn har været glade for hende 
• fortælle, hvordan din søn vil holde kontakt med sine gamle klassekammerater. 

Du skal begynde og afslutte takkebrevet på en passende måde. 

B: Et opslag på Facebook 

Situation 
Du vil gerne leje din lejlighed ud i et år, fordi du ikke selv skal bruge den. 
Du vil skrive et opslag på Facebook. 

Opgave 
Skriv opslaget. 

Du skal fortælle 
• hvorfor du gerne vil leje din lejlighed ud i et år 

lidt om lejligheden og det område, den ligger i 
• lidt om, hvem du gerne vil leje din lejlighed ud til (fx antal personer, køn, alder) 
• hvad den koster om måneden i husleje. 

Du skal begynde og afslutte opslaget på en passende måde. 
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Delprøve 2 

En  e-mail  

Situation 
Du har fået en  e-mail  fra din ven Vera. I e-mailen skriver hun bl.a.: 

n (-) n 	 En hilsen ... — Indbakke 

slet 	Reklame 	Svar 	Svar alle 	Videresend 	Udskriv 	Huskeliste 

Fra: 	Vera 
Emne: 
Dato: 

Til: 

... Jeg har hørt, at du er begyndt i praktik i en tøjbutik. Skriv og fortæl 

mig om, hvorfor du er begyndt i praktik, og hvad du synes om det... 

Opgave 
Skriv et svar til Vera og fortæl, hvorfor du er begyndt i praktik, og hvad du synes om det. 
Du skal skrive minimum 100 ord. 
Du skal ikke skrive svaret på denne side, men på udleveret papir. 
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