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Baggrund
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• Gode sproglige kompetencer er en forudsætning for at eleven 

kan være i dialog med borgeren/patienten, kan dokumentere, 

reflektere og give udtryk for observationer, indgå i og modtage 

oplæring på ordinære elevvilkår på lærestedet. 

• Eleven kan være udfordret på dette felt, hvis eleven har et andet 

sprog end dansk som førstesprog. 



Elevtilgang på social- og sundhedsuddannelserne 
med efterkommer- og indvandrerbaggrund
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En større og støre andel af eleverne på social- og sundheds-

uddannelserne har efterkommer- eller indvandrerbaggrund



National sprogscreening i EUD
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National Sprogscreening af EUD-elever er et digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers 
sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse.  Det er den eneste 
danske standardiserede screening på området. 

Den nationale sprogscreening af EUD-elever anvendes bredt på EUD-området af 51 
erhvervsskoler, og i 2021 blev den anvendt af 12 (af  i alt 14) social- og sundhedsskoler

Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og mulighed 
for at sætte ind fra starten af grundforløbet, hvis der er behov for det.
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sprogvanskeligheder
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didaktik og 
tilpassede 
læremidler
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Alvorlige 
vanskeligheder
Visitering til SPS, IT-
rygsæk og 
diagnosticering af 
ordblindhed

Niveau 1



Udviklingen i andelen af screeninger, hvor elever 
er placeret i gruppe 1 og 2
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Kilde: SEVU’s grafiske bearbejdning af data fra eVidenCenter, maj 2022.
Note: Sprogscreeningsresultaterne er en samlet opgørelse af alle elever på social- og sundhedsskolerne. 



Støtte til tosprogede elever til 
at gennemføre en 
erhvervsuddannelse på lige fod 
med andre elever 

Hvilke muligheder findes allerede?

Er der behov for supplerende 

støttemuligheder?
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Uddannelsestilbud - før, under og efter 



Der findes allerede gode erfaringer
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• Arbejdsmarkedsuddannelser og særlige uddannelsestilbud for 
tosprogede

• Sprogstøtte på arbejdspladsen



Særlige uddannelsesforløb…
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Københavns Kommune



Særlige uddannelsesforløb for tosprogede
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Sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag og oplæringsforløb på en 
arbejdsplads (op til 12 uger) + evt. FVU, Danskuddannelser mv.

Som minimum to elementer, fx en fagrettet arbejdsmarkedsuddannelse og en 
arbejdsmarkedsuddannelse for tosprogede. 

Ingen øvre grænser for, hvor mange uddannelseselementer, der må inddrages i et forløb, 
eller hvor lang tid, det kan vare. 

Varigheden af uddannelserne kan forlænges af uddannelsesinstitutionen med op til 25 
pct. for at tilgodese de aktuelle deltageres faglige og dansksproglige forudsætninger.



Sprogunderstøttende AMU uddannelser 
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Titel
Varighed

Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 dage

Dansk som andetsprog for F/I, alment
niveau

40 dage

Dansk som andetsprog for F/I, alment
niveau

40 dage

Fagunderstøttende dansk som andetsprog
for F/I

10 dage

Introduktion til et brancheområde (F/I) 40 dage

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40 dage

Introduktion til det danske
arbejdsmarked (F/I)

5 dage

Titel Varighed
Almen fødevarehygiejne for F/I 5 dage
Pædagogmedhjælpere i
daginstitutioner som F/I

30 dage

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I 10 dage
Daglig erhvervsrengøring for F/I 20 dage
Ergonomi inden for ufaglærte og
faglærte job (F/I)

3 dage



Sprogstøtte på arbejdsplads
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Københavns Kommune

https://uddannelse.kk.dk/for-praktiksteder/uddannelser/sosu/sprogstoette/skema-til-dialog-om-at-arbejde-med-sprog
https://uddannelse.kk.dk/for-praktiksteder/uddannelser/sosu/sprogstoette/tal-om-kultur-paa-jeres-arbejdsplads


Hvordan vil vi arbejde videre herfra? 
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SEVU og parterne bag FEVU er på baggrund af SEVU’s analyse på 

social- og sundhedsuddannelserne og erfaringer fra Københavns 

Kommune i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og 

Danske SOSU-skoler skabe om et fælles afsæt for, at flere elever

FUE har med analysen om tosprogede elever på ernæringsassistentuddannelsen sat fokus på 

udfordringer og initiativer og arbejder sammen med skolerne om opfølgning på analysen.

med sproglige udfordringer kan gennemføre 

en social- og sundhedsuddannelse.

https://www.sevu.dk/fevu/ny-kortlaegning-af-sproglige-kompetencer-og-oversigt-over-uddannelsestilbud-tosprogede
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