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Indhold

Danskuddannelserne er målrettet

Almen voksenuddannelse (AVU) er

Integrationsgrunduddannelsen va-

Tilbuddene er unikke idet de i mod-

Formålet med forberedende voksen-

GF+ har en varighed på 10 uger, og

Erhvervsrettet andetsprogsdansk er

nyankomne udlændinge og består af

enkeltfagsundervisning for voksne i

rer to år og omfatter ansættelse i en

sætning til de fleste andre sprogun-

undervisning (FVU) er at give ufag-

udbydes indenfor hovedområderne

et centralt udviklet valgfag på er-

grundlæggende

i

almene fag, der afsluttes med prøver

lønnet praktikstilling på en virksom-

derstøttende tilbud er erhvervsret-

lærte og kortuddannede voksne mu-

på EUD; herunder blandt andre ’Om-

hvervsuddannelserne.

dansk med henblik på, at ny-

og eksamener efter national stan-

hed og skoleundervisning med ud-

tede; blandt andet giver AMU mulig-

lighed for at forbedre og supplere de-

sorg, sundhed og pædagogik’. GF+

med faget er at styrke elevens kom-

ankomne udlændinge kan klare sig

dard (grundskoleniveau). Samtidig

dannelsesgodtgørelse. Skoleunder-

hed for at kombinere faglig undervis-

res grundlæggende færdigheder i

tilrettelægges ud fra en fleksibel mo-

munikative, sproglige og kulturelle

på en dansk arbejdsplads og deltage

er der mulighed for erhvervelse af en

visningen skal give udlændingen

ning med erhvervsrettet dansk som

regning, læsning, stavning og skrift-

del, der indeholder erhvervsfag og et

kompetencer, så eleven kan læse,

i det danske samfund.

almen forberedelseseksamen, som

sproglige færdigheder, erhvervsret-

andetsprog.

lig fremstilling med henblik på videre

kombinationsfag.

Erhvervsfagene

skrive, tale, lytte og forstå dansk i

Derfor tilbyder danskuddannelserne

giver ret til optagelse på den 2-årige

tede kvalifikationer, kompetencer og

skal som minimum vare 3,5 uger, og

sammenhænge, der vedrører uddan-

også undervisning, der ikke kræver

HF.

forudsætninger for fortsat arbejde

Der er udviklet en række arbejdsmar-

uddannelse samt styrkelse af forudsætningerne for aktiv deltagelse i

kombinationsfaget skal som mini-

nelse, arbejde, erhvervsliv og sam-

forudgående danskkundskaber eller

AVU har til formål at styrke voksnes

og kan i nogle tilfælde danne grund-

det er endvidere muligt at etablere

samfundslivet

mum vare 2 uger.

fund.

skolegang fra hjemlandet.

muligheder og interesse for videre

særlige uddannelsesforløb for to-

FVU-start er målrettet voksne med

I en fagretning indgår altid erhvervs-

Grundfagene skal i videst muligt om-

sprogede, hvor varigheden af ordi-

dansk som andetsprog, der ikke har

fag, der giver almene og generelle

fang tilrettelægges i sammenhæng

nære

tilstrækkelige danskkundskaber til

faglige kompetencer, herunder Fag-

med både erhvervsfag og uddannel-

at følge ordinær FVU.

undervisning

uddannelse.

lag for fortsættelse i en erhvervsuddannelse.
Deltageren skal følge 23 ugers undervisning i løbet af uddannelsen, som
kan bestå af fx AMU, FVU, AVU, HFenkeltfag eller danskuddannelse. 1

Aktører

De godkendte sprogcentre

2

Voksenuddannelsescentre (VUC)

De IGU-ansatte, kommuner, virk-

kedsuddannelser til tosprogede, og

arbejdsmarkedsuddannelser

kan forlænges med op til 25 %. Ved

Formålet

lig kommunikation, niveau 1, med en

sesspecifikke fag og skal derfor indgå

kombination af faglig undervisning

varighed på 1 uge, og et kombinati-

i den helhedsorienterede og tværfag-

med undervisning i dansk som an-

onsfag, som indeholder danskfag-

lige undervisningspraksis.

detsprog kan deltage to undervisere

lige, samfundsfaglige og sproglige

i dele af undervisningen. Der gives til-

kompetencer samt færdigheder i

lægstakst til udbyderen.

regning og praktikpladssøgning.

AMU-udbydere

Voksenuddannelsescentre (VUC)

Erhvervsskolerne

Erhvervsskolerne

somheder og uddannelsesudbydere.
Kommunerne kan i denne sammenhæng ikke forstås som arbejdsgivere, men som aktører, der understøtter IGU-ordningen.

Formelle

Danskuddannelseslovens

krav

gruppe omfatter både flygtninge, fa-

der har brug for at forbedre deres

familiesammenførte til flygtninge,

krav forud for deltagelse i AMU og det

om ansøgeren har de nødvendige

elever og elever, der har behov for

nelse.

miliesammenførte og indvandrere,

færdigheder i dansk med henblik på

der er fyldt 18 år og er under 40 år,

er AMU-udbyderen, der laver den in-

forudsætninger for at få udbytte af

opkvalificering af deres generelle al-

herunder arbejdstagere og stude-

videre- eller efteruddannelse eller i

når forløbet påbegyndes. Det er en

dividuelle vurdering af, om deltage-

undervisningen.

mene og erhvervsfaglige kompeten-

Dansk er et grundfag og obligatorisk

rende fra både EU-lande og tredje-

forhold til deres arbejde, kan til-

betingelse, at personen har haft fol-

ren kan få det nødvendige udbytte af

cer med henblik på at styrke deres

lande. Borgere, som er omfattet af

melde sig Dansk som andetsprog i

keregisteradresse i Danmark i min-

undervisning. Udbyderen kan på-

For optagelse på FVU-start kræves

integrationsloven, har ret til dansk-

AVU. Deltagerne skal dog kunne

dre end 10 år.

lægge deltageren en sprogtest.

uddannelse i op til 5 år, eller til de har

klare sig på grundlæggende dansk

mål-

Personer med udenlandsk herkomst,

Målgruppen for IGU er flygtninge og

Der er ikke fastsat konkrete sprog-

Inden deltagelse i FVU vurderes det,

Målgruppen for GF+ er uafklarede

Optagelse på en erhvervsuddan-

som minimum et mundtligt (forstå
og tale) dansksprogligt færdighedsniveau svarende til A2+ i Den Fælles

på grundforløbets 1 del.

forudsætninger for senere at kunne
opfylde overgangskravene til hovedforløbet. Det kan for eksempel være

1
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 14. februar 2022 blevet enige om at videreføre den nuværende IGU-ordning i yderligere halvandet år, så den løber frem til 1. januar 2024. Arbejdsmarkedets parter betonede ved genforhandlingsaftalen om IGU i december 2020, at danskkundskaber skal
yderligere understøttes og der blev afsat 1,5 mio. kr. til styrkelse af sprog-makkerordning, hvor IGU-ansatte har mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse samt støtte til opfølgende besøg af sproglærer, som observerer sprogmakkeren i funktion og giver råd og vejledning
om, hvordan den enkelte arbejdsplads bedst understøtter sprogindlæringen.
2
Adgang til oversigt over godkendte sprogcentre, som udbyder danskuddannelse: https://dedanskesprogcentre.dk/find-sprogcenter/.
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FVU start (trin 0)

EUD & Erhvervsrettet an-

FVU læsning 1-4)

detsprogsdansk

bestået en afsluttende prøve i dansk,

svarende til minimum prøve i Dansk

En

integrationsgrunduddannelse

En deltager, der skal deltage i et sær-

Europæiske Referenceramme for

elever, der har været væk fra uddan-

hvorefter deres uddannelsesret bort-

2.

kan påbegyndes til og med 1. januar

ligt uddannelsesforløb for tospro-

Sprog. De nødvendige færdigheder i

nelsessystemet i en periode, og som

2024.

gede skal min. have forudsætninger

forhold til at læse og skrive dansk,

har behov for at få genopfrisket de-

Selvforsørgende borgere, som ikke

Der stilles ingen sproglige krav til en

svarende til prøve i Dansk 1 i dansk-

skal minimum svare til A1. Der skal

res skolekundskaber. Eleven skal op-

er omfattet af integrationsloven, har

person, der ansættes i et IGU-forløb,

uddannelserne.

anlægges

fylde de generelle adgangskrav til er-

uddannelsesret i op til 3,5 år, eller til

men personens danskkompetencer

Hvis en deltager skal deltage i et or-

hvori der også indgår en vurdering af

hvervsuddannelserne,

de har bestået en afsluttende prøve i

vil have betydning for, hvilke uddan-

dinært AMU-forløb, vil det ofte kræve

ansøgerens forventede progression

Der afholdes ingen afsluttende prø-

dansk, inden for en 5-årig periode ef-

nelser personen kan følge i undervis-

dansksproglige forudsætninger sva-

ter deres henvisning til danskuddan-

ningsforløbet.

rende til prøve i Dansk 2, men delta-

og kombinationsfag afsluttes med

nelse. Herefter bortfalder deres ud-

gelse i danskuddannelse 2 eller 3 kan

en bedømmelse ’bestået’/’ikke be-

dannelsesret.

være tilstrækkelig

stået’. Der er ikke krav om, at fagene

Det er kommunen som henviser en

Der er indført prøver i AMU, som skal

skal være bestået, for at kunne gen-

borger til danskundervisning.

bestås for at opnå uddannelsesbevis.

falder.

Dansk som grundfag på

en

helhedsvurdering,

og motivation for undervisningen.

ver på GF+. De enkelte erhvervsfag

nemføre GF+.

Uddannelsesudbyder kan tilbyde
særlige prøvevilkår for deltagerne.

Niveau

Danskuddannelserne findes i alle ni-

Grundskoleniveau.

Beskrevet ved AMU-prøven.

veauer fra A1-C1 i Den Fælles Euro-

Det øverste trin svarer til grundskolens 9. klasse.

EUD GF1.

Fastsat i målene for de enkelte erhvervsuddannelser.

pæiske Referenceramme for Sprog 3.

Særlige for-

Borgere, der ikke er omfattet af inte-

Opkvalificering, der finder sted i ar-

Deltagerbetaling bortfalder på AMU,

hold - øko-

grationsloven (dvs. en ’selvforsør-

bejdstiden, honoreres med uddan-

der styrker sproglige kompetencer,

gerkursist’), skal betale et depositum

nelsesgodtgørelse.

hvis disse kurser tages i sammen-

nomi

på 2.000 kr. per modul for at starte på

hæng med et fagspecifikt kursus.

deres danskuddannelse 4.
Alle former for danskundervisning
skal i videst muligt omfang tilrettelægges efter deltagernes og de studerendes arbejds- og uddannelsessituation.
Der er omkring 50 sprogcentre fordelt i hele landet, hvoraf lidt over
halvdelen er private virksomheder.
Et sprogcenter får indtjening pr. bestået modultest.
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Den europæiske referenceramme for sprog: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) (coe.int). Materiale på dansk findes blandt andet på læringsportalen EMU her: Karen Lund DPU Aarhus Universitet: CEFR. April 2018.
Udlændinge- og Integrationsministeriet: Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK Nr 2018 af 11/12/2020. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2018.
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