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Vedr.: Høring om forslag til bekendtgørelse om danskuddannelse til 
voksne udlændinge m.fl. 
 
Uddannelsesforbundet har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om 
danskuddannelse til voksne udlændinge mv. til høring. Uddannelsesforbundet har 
følgende bemærkninger til forslaget til bekendtgørelse om danskuddannelse til 

voksne udlændinge: 
 

Uddannelsesforbundet finder det principielt betænkeligt, at både lov og bekendt-
gørelse med få undtagelser har virkning fra 1. juli 2017. Det havde været hen-
sigtsmæssigt, at sprogcentrene, lærerne og kursisterne havde fået mere end 

ganske få uger til at tilpasse undervisningen mv. til den nye lovgivning. 
 

§3 stk.2 
 
Det fremgår af forslaget til bekendtgørelse, at ”For S-kursister omfatter tilbud 

om danskuddannelse undervisning i op til 3 år fra det tidspunkt, ……” 
 

I forslag til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge hedder det efter 2. 
behandling den 29. maj 2017, at tilbuddet til S-kursister omfatter” tilbud om 
danskuddannelse i op til 3½ år inden for en 5-årig periode..” Vi er opmærk-

somme på, at denne bestemmelse først træder i kraft fra 1. januar 2018. 
 

Forbundet går ud fra, at for S-kursister gælder, at tilbuddet om danskundervis-
ning har en varighed på op til 3½ år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan på-

begynde danskuddannelse. 
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Kapitel 3 
 

Uddannelsesforbundet havde gerne i bekendtgørelsen set, at S-kursisternes brug 
af klippekortet fra 1. januar 2018 blev udfoldet nærmere. 

 
§ 22 
 

Uddannelsesforbundet er tilfredse med, at der ikke er foretaget ændringer i be-
kendtgørelsens kapitel 7, §22 i forhold til den tidligere bekendtgørelse nr. 981 af 

28.06.2016.  
Vi skal dog bemærke, at termen ”arbejdsmarkedsrettet danskundervisning” an-
vendes på trods af, at termen i L 175 konsekvent udgår af lovteksten. 

 
Bilag 1 – fagbeskrivelse 

 
Uddannelsesforbundet hilser med tilfredshed, at uddannelse til medborgerskab 
mv. ikke er skrevet ud af modulernes formål og indhold. Tilsvarende er det til-
fredsstillende, at de skriftlige færdigheder stadigvæk er en del af målene på be-
gynder-modulerne. Skriftlighed er en helt uomgængelig kvalifikation for udlæn-
dingene både som medborger og som ansat.  
 
Bilag 2 – klippekort 

 
Uddannelsesforbundet finder det fornuftigt, at det af bilaget fremgår, at klippene 

er af uens længde, idet de første moduler er hurtigere at komme igennem. Det 
er dog vores klare opfattelse, at kursister på Danskuddannelse 1, modul 1 bør 

have mulighed for et klip på mere end 4 måneder. Der er netop tale om kursister 
med yderst begrænset eller slet ingen skolegang. De skal derfor bruge tid på at 
lære at gå i skole og i øvrigt lære, hvordan man systematisk holder fast i det 

lærte. Erfaringsmæssigt tager denne proces tid. Der er således en åbenbar risiko 
for, at disse kursister vil se sig nødsaget til at ophøre med danskundervisningen. 

Det strider mod den intention om fastholdelse, som er en af lovgivningens forud-
sætninger.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hanne Pontoppidan 
Formand 
 
 
 


