
 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen  

 

Spørgsmål 

I spørgsmålet af 18. maj 2021 ønskes oplyst: 

1. Hvordan fungerer det med egenbetaling for indvandrere der har været i landet i 5 år, men som 

fortsat har brug for sprogskole. 

2. Hvilke muligheder har kommunen for at yde støtte eller betale for sprogundervisning ud over 5-

års perioden? 

 

Forvaltningens svar 

Ad 1)  

Opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det danskuddannelsestilbud, som kommunen skal give 

den pågældende. Der skelnes i danskuddannelsesloven mellem to primære former for kursister for 

danskundervisning til voksne udlændinge.  

I-kursister er udlændinge, der har fået asyl, humanitær opholdstilladelse eller opholdstilladelse på andet 

asylrelateret grundlag, samt udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på 

familiesammenføring med herboende personer på baggrund af udlændingelovens almindelige regler 

herom. De pågældende personer skal være henvist til danskuddannelse som led i et integrationsprogram 

efter integrationsloven.  

S-kursister er udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse, studier, au pair-

ophold m.v. efter udlændingelovens regler, medfølgende familiemedlemmer til sådanne udlændinge 

samt nordiske statsborgere og udlændinge med opholdsret i medfør af de EU-retlige regler. De 

pågældende personer skal være henvist til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter 

integrationsloven. 

I-kursister har ret til danskundervisning i op til 5 år. Hvis personen har holdt pause pga. barsel, 

længerevarende sygdom eller fuldtidsarbejde, hvor det ikke har været muligt at gå på sprogskole 

samtidigt (f.eks. ved meget skiftende arbejdstider), kan danskuddannelsesretten forlænges svarende til 

pausen. Der er ikke nogen egenbetaling for denne gruppe, så længe de har ret til danskuddannelse. 

S-kursister modtager tilbud om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb, men er ikke forpligtede 

til at tage imod tilbuddet. Denne gruppe udlændinge har ret til danskuddannelse efter en 

klippekortsordning, hvor der er 6 klip svarende til max 3½ års undervisning, som skal gennemføres inden 

for en tidsramme på 5 år, dvs. at man kan holde pauser undervejs. Reglerne for danskundervisning blev 

ændret i juli 2020 således, at den egentlige egenbetaling pr. modul nu er afskaffet. I stedet skal 

kursisterne betale et depositum på 2.000 kr., når pågældende henvises til et modul på 
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danskuddannelsen. Kursisten får depositummet tilbage, hvis modulet bestås inden for bestemte 

tidsfrister. Udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, skal ikke betale depositum. 

Ad 2) 

Hvis en udlænding (både I- og S-kursist) er ude over den beskrevne 5-årige periode, herunder 

muligheden for forlængelse ud over 5 år i bestemte situationer, hvor vedkommende har ret til dansk, må 

vedkommende som udgangspunkt selv betale for sin danskundervisning. I helt særlige tilfælde kan 

kommunen bevillige danskundervisning ud over uddannelsesretten. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor 

årsagen til, at personen ikke har kunnet deltage i danskuddannelse, ikke er omfattet af de beskrevne 

forlængelsesmuligheder. 

Desuden kan personer, som er ledige, søge om at få bevilget danskundervisning som en del af 

opkvalificeringen i deres ledighedsperiode. Dette vil sjældent blive bevilliget, da udgangspunktet i den 

beskæftigelsesrettede indsats er den hurtigste vej muligt tilbage i arbejde. Her vil andre tilbud – f.eks. 

praktikker, med et vist fokus på udviklingen af det danske sprog (sprogpraktikker) – ofte vurderes at have 

en bedre effekt ift. at få folk i arbejde. Det er dog altid en individuel vurdering i hver sag, hvad der 

vurderes at være den hurtigste vej i arbejde. 

Endelig er der muligheder uden for det kommunalt betalte. Man kan således selv tilmelde sig FVU-

undervisning, herunder FVU-læsning, hvor de fleste sprogskoler har særlige FVU-hold for udlændinge, 

som vil lære mere dansk. FVU-undervisning finansieres af staten, uden brugerbetaling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør 

  
 


