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I dette efterår har vi haft foreløbigt 2 møder i Pædagogisk udvalg. Vi er i godt i gang 
med at planlægge en konference, der kommer til at løbe af staben d. 2. februar 
2023. Formålet med konferencen er at belyse behovet for danskkundskaber hos 
udenlandske studerende og arbejdstagere efter endt danskuddannelse. 
Konferencen indledes af Hanne Pontoppidan og derefter er der oplæg af to 
forskellige forskere; én om sprogets betydning for vellykket integration og én om, 
hvad det egentlig vil sige at beherske dansk ”godt nok”. Derefter vil der være oplæg 
ved forskellige aftagerinstitutioner, bl.a. fra social-og sundhedsuddannelserne og 
VUC. Vi arbejder på også at få en kommunalpolitiker, en virksomhedsejer og/eller en 
integrationsordfører til også at deltage – hvis vi da ikke kan få fat i den nye 
integrationsminister. Vi er næsten på plads – det er mindre detaljer vi mangler. Så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 2/2 2023. 

PU har fået flere henvendelser vedr. uens måder at afvikle modultest på på 
forskellige sprogcentre. Nogle steder er det et testerkorps, der tester kursister – 
andre steder er det kursistens egen lærer. Henvendelsen går på, om Siri bør 
anbefale, at det IKKE er kursistens egen lærer, der tester, ligesom de anbefaler, at 
det ikke er kursistens egen lærer, der eksaminerer. Argumenter for testerkorps er en 
mere ensartet testning, mere objektiv bedømmelse, professionalisering af 
testeropgaven. Argumenter imod er bl.a., at testerkorps er resursekrævende og at 
det kan være svært at håndhæve på hold med flere moduler. 

 

PÅ TR-dagen i Middelfart d. 19/9 2022 havde vi besøg af SIRI som dels gennemgik 
udviklingen i kursistprofiler på danskuddannelserne gennem de sidste år, og dels 
blev forelagt ovenstående problem. SIRI var meget lyttende og noterede ned og 
lovede at gå tilbage med vores spørgsmål og kritikpunkter. De gav i øvrigt tydeligt 
udtryk for, at de meget gerne ville være i tættere dialog med både sprogcentre og 
Uddannelsesforbundet. 


