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Vedr.: Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelser på integrationsom-
rådet 
 
Uddannelsesforbundet har modtaget høring vedrørende ændringer af bekendtgørelser på 
integrationsområdet. 
 
Indledningsvis vil Uddannelsesforbundet understrege, at vi er stærkt utilfredse med hø-
ringsprocessen. Det er en uskik, at en høring vedrørende 5 bekendtgørelser på integrati-
onsområdet bliver sendt til interessenterne med en frist på 2 dage! Det gør det meget 
vanskeligt at inddrage relevante repræsentanter i organisationerne og at sætte sig grun-
digt ind i høringsmaterialet. Processen fremstå som en underkendelse af de demokratiske 
spilleregler og formålet med at bede organisationerne om bemærkninger til ændringer af 
bekendtgørelserne. 
 
 
Uddannelsesforbundet har følgende bemærkninger til Udkast til Bekendtgørelse om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: 
 
Uddannelsesforbundet finder det positivt, at henvisningsreglerne til arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning bliver forenklet. Det er administrativt tungt for såvel kommunerne 
som skolerne at skulle udarbejde nye henvisning for hver 50 timers undervisning. 
 
Det er ligeledes positivt, at der er blevet strammet op på det kommunale tilsyn med 
sprogcentrene, så de driftsansvarlige kommunalbestyrelser skal indsende en tilsynsrap-
port til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om udviklingen på dansk-
uddannelsesområdet hver 2 år fremfor hvert 3 år. I forbindelse med tilsynet ønsker for-
bundet, at der ligeledes bliver spurgt til, hvorvidt lærerne på sprogcentrene har den lov-
pligtige uddannelse i dansk som andetsprog, eller om der er lærere, der ikke har haft 
mulighed for at deltage og gennemføre uddannelsen indenfor de lovpligtige 2 år. Derud-
over ønsker forbundet, at tilsynet også har et kvalitativt fokus, så opmærksomheden ikke 
kun er på kvantitative data som gennemførelse og prøveresultater. Vi ønsker også, at der 
bliver sat fokus på, om deltagerne lærer det, der er formålet med de enkelte moduler 
eller om de blot bliver dygtige til at ”gå til test” – der under alle omstændigheder kun er 
en stikprøve på deltagernes kunnen.  
 
Uddannelsesforbundet finder det hensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen ændres, så 
danskuddannelserne i endnu højere grad understøtter kursisternes muligheder for at op-
nå beskæftigelse og selvforsørgelse. Men vi forudsætter, at det ikke går ud over under-
visning i medborgerskab, der er essentiel for indvandrernes demokratisk dannelse og 
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viden om det danske samfund; en præmis for god integration og muligheden for at kun-
ne støtte og motivere deres børns udvikling bl.a. i daginstitutioner og skoler. 
  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelseforbundet 
 


