Tilmelding til prøverne online
Nu kan du tilmelde dig online til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3, Indfødsretsprøven og
Medborgerskabsprøven.
HUSK at læse instruktionen grundigt. Du kan derefter tilmelde dig prøven ved at klikke på linket nederst på
siden.

Når du har klikket på linket, vil din e-boks åbne, og du skal skrive disse informationer til os:


I ”Emne” skal du skrive: Tilmelding til prøve



I mailen skal du skrive:
1. Hvilken prøve du ønsker at tilmelde dig, f.eks.: Prøve i Dansk 1
2. Dit cpr.nr.
3. Fornavn og efternavn
4. Skriv også dit telefonnummer (meget vigtigt at huske)



Klik på ”vedhæft fil” og vedhæft et billede (du kan tage et billede med din telefon af f.eks. dit
kørekort, opholdskorte eller af dit billed-ID og sundhedskort)



Send mailen

Når du har sendt alt det, skal du betale for prøven. Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 koster 1.417 kr. og
Indfødsretsprøven eller Medborgerskabsprøven koster 815 kr.
Du skal indbetale via MobilePay på 506539 eller bank overførsel: reg. nr: 4319 konto nr. 0011969739 og
oplyse dit navn og fødselsdato. Det er meget vigtigt, så vi ved, hvem der har betalt og tilmeldt sig.
Først når du har sendt de nødvendige ting og betalt, vil du være tilmeldt.
Vi bekræfter din tilmelding ved at sende informationer omkring prøven til din e-boks. Du skal regne med, at
der kan gå et par dage.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til os på 7232 8500.
Hvis du ønsker at tilmelde dig prøverne hos os, skal du klikke på dette link:
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=28138

Hillerød afdeling

Milnersvej 41 C

3400 Hillerød

Tlf. 7232 8500

www.sprogcenternordsjaelland.dk

Sprogcenter Nordsjælland er et samarbejde mellem 7 kommuner, der varetager voksenuddannelse i dansk.
Undervisning gives dels som individuel kompetenceudvikling, dels som virksomhedskurser

