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Skriftlig fremstilling 

Delprøve 1: En tilmelding 

Delprøve 2: Et opslag 

Delprøve 3: En  e-mail  

Skriftlig del 

• Hjælpemidler: Alle ordbøger 

• Tid: 1 time 
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Delprøve 1 - En tilmelding 

 

Situation 
Luna Hansen er 18 år gammel og født d. 27. juli 2004. Hun bor sammen med sine forældre på 
Nordvej 31 i Sæby. Postnummeret er 9300. 
Luna går på Teknisk Skole, og hun kører i bus til skole. Men det er hurtigere for Luna at køre i bil til 
skole. Derfor vil hun tage et kørekort, og hun melder sig til et kursus på Nordjyllands Køreskole. 
Hun kan vælge at tage kørekort til motorcykel, personbil eller bus. Hun vil gerne tage kørekort til 
personbil, for hendes forældre har en bil, hun kan låne. 
Kurset koster 12.795 kr. og man kan købe ekstra online teori for 599 kr. Luna vil ikke købe ekstra 
online teori, for hun har ildte så mange penge. 
Man kan gå til teori mandag eller onsdag, og man kan vælge mellem eftermiddag og aften. Luna vil 
gerne gå til teori onsdag aften. 
Der er kursusstart i uge 31, uge 32, uge 33 eller uge 34. Luna er på ferie i uge 31, så hun vælger at 
starte i uge 32. 
Lunas  e-mail  er luna.hansen@mailnet.dk. Hendes telefonnummer er 43 79 33 27. 

Opgave 
• Udfyld tilmeldingen for Luna. 

Tilmelding til Nordjyllands Køreskole 
Navn Luna Hansen 

Fødselsdato Dag Måned År 

Adresse Vej/gade 

Nordvej 

Nr. 

31 

Postnummer og by Postnummer By 

Telefonnummer 43 79 33 27  

E-mail  luna.hansen@mailnet.dk  

Kategori 
(Sæt et X) ❑ Motorcykel 	❑  Personbil 	❑  Bus 

Køb af ekstra online 
teori 
(Sæt et X) 

❑ Ja 	❑  Nej 

Teori 
(Sæt et X) 

❑ Mandag kl. 14.30-16.30 	❑  Mandag kl. 19.00-21.00 
❑ Onsdag kl. 14.30-16.30 	❑  Onsdag kl. 19.00-21.00 

Kursusstart 
(Sæt et X) ❑ Uge 31 	❑ Uge 32 	❑Uge 33 	❑ Uge 34 
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Du skal skrive minimum 20 ord. 
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0  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. 

Til salg 

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

33 27 
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Delprøve  3 - En e-mail 

Situation 
Du var til bryllup i lørdags. Du vil skrive til din danske ven Kim. Du vil fortælle, hvem der blev gift, 
og hvad I lavede til brylluppet. 

Opgave 
• Skriv e-mailen færdig. 

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

Du skal skrive minimum 40 ord. 

Kære Kim 

Jeg var til bryllup i lørdags. Nu skal du høre, hvem der blev gift, 
og hvad vi lavede til brylluppet. 
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Delprøve 3 

Illustration: Niels Roland  
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