Uddannelse
for livet

Kursusmuligheder
i dansk
for medlemmer med udenlandsk baggrund

nnf.dk

Der er flere muligheder for at lære (mere)
dansk. Samtidig kan arbejdsgiveren eller
medarbejderen få godtgørelse.

1.

Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. med godtgørelse
fra Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU

2.

FVU-start og FVU med godtgørelse fra SVU

3.

Dansk som andetsprog med godtgørelse fra SVU

4.

Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere (F/I) som
AMU- kurser med VEU - godtgørelse

5.

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge og
indvandrere (F/I) med VEU-godtgørelse

Medarbejderen skal opfylde kravene for at få VEU og SVU.
Foruden SVU eller VEU vil der også ofte kunne søges godtgørelse i den
kompetencefond, der vedrører arbejdsområdet.
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Danskuddannelse for voksne
udlændinge m.fl.
Der undervises i danskuddannelser på sprogskolerne /sprogcentrene.
Der undervises i danskuddannelse 1, 2 eller 3 alt efter hvilket uddannelses
niveau, man har fra hjemlandet. Uddannelsen består af 6 moduler og er
målrettet nyankomne.
En selvforsørgende kursist har ret til danskundervisning i op til 3½ år indenfor en 5-årig periode med ret til danskundervisning regnet fra det tidspunkt,
hvor kursisten kan begynde danskuddannelsen. En selvforsørgende kursist
kan udskyde starttidspunktet for danskundervisningen eller holde pause
efter en bestået modultest.

Refusion
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) kr. 3.484,- pr. uge.
Deltagerbetaling er kr. 2.000,- pr. modul, der refunderes, hvis du er berettiget
til SVU.
Der skal desuden betales et depositum pr. modul på kr. 1.250,-. Depositum
betales tilbage, når modulet er bestået, eller hvis medarbejderen afbryder sit
kursus.

Optagelse
Medarbejderen optages gennem bopælskommunen, dog gennem arbejdsstedskommunen, hvis medarbejderen er EU- grænsependler. Som selvforsørgende kan man bede om henvisning til en bestemt kursusudbyder.
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FVU-start og FVU
Der undervises i FVU-start og FVU på sprogskoler, på VUC, i oplysningsforbund og på nogle tekniske skoler og handelsskoler.
FVU-start er et tilbud til tosprogede ansøgere, der kan noget dansk, og som
behøver en opgradering af ordforråd og udtale inden optagelse på FVU-læsning, FVU- matematik eller AMU-kursus. FVU-start er på 30 til 60 timer.
FVU- læsning og FVU- matematik er undervisning til voksne, der har brug for
at genopfriske grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning, regning og
matematik. Der er 4 trin i FVU-læsning og 2 trin i FVU- matematik. Undervisningen er på 30 til 60 timer.
Fra 2019 er der mulighed for undervisning i 2 nye FVU-fag: FVU-digital og
FVU-engelsk med 20 til 30 timer pr. trin. På FVU-digital er der 3 trin, og på
FVU-engelsk er der 4 trin.

Refusion
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) kr. 4.355,- pr uge.
Der kan gives SVU til FVU-digital og FVU-engelsk, også selv om timetallet
er mindre end det almindelige minimum for tildeling af SVU svarende til
37 timer.
Undervisningen er gratis.

4

KURSUSMULIGHEDER I DANSK

3
Dansk som andetsprog
Der undervises i Dansk som andetsprog på Voksenuddannelsescentre (VUC).
Der undervises i Dansk som andetsprog på 5 niveauer. Dansk som andet
sprog, basis (90 timer) kræver ingen særlige forudsætninger. Herudover
undervises i Dansk som andetsprog i niveauerne G (180 timer), F (75 timer), E
(60 timer), D (60 timer), hvor D er det højeste. Niveauerne svarer til 9. og 10.
klasse.

Refusion
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) kr. 3.484,- pr. uge.

Deltagerbetaling
Kr. 120,- pr. fag. Deltagerbetalingen kan refunderes af SVU, hvis der er søgt om
det.
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Dansk som andetsprog for Flygtninge
og indvandrere (F/I)
Der undervises i Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere på
tekniske skoler, handelsskoler og AMU-centre.
Der undervises på tre niveauer, basis, alment niveau og udvidet niveau.
Kurserne kan tilrettelægges som danskundervisning alene eller i sammenhæng med faglig undervisning.

Refusion
VEU-godtgørelse kr. 4.355,- pr. uge.

Deltagerbetaling
Kr. 124,- til kr. 186,- pr. dag. Der er ingen deltagerbetaling, hvis kurserne tages i
sammenhæng med andre AMU-kurser.

Varighed
Maksimalt 40 dage pr. niveau.
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Fagunderstøttende dansk som andetsprog
for flygtninge og indvandrere
Der undervises i AMU-kurset ”Fagunderstøttende dansk som andetsprog for
flygtninge og indvandrere” på tekniske skoler, handelsskoler og AMU-centre.
Kurset har til formål at støtte tosprogede deltagere i at gennemføre AMUkurser og kan kun tages, hvis det sker i kombination med et eller flere andre
AMU-kurser.

Refusion
VEU-godtgørelse kr. 4.355,- pr. uge.

Deltagerbetaling
Der er ingen deltagerbetaling, når kurset tages i sammenhæng med andre
AMU-kurser.

Varighed
Kurset varer som udgangspunkt 10 dage, men kan afkortes efter behov.
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Mere om AMU-kurser
Et ordinært AMU-kursus vil normalt kræve kompetencer, der svarer til prøve i
Dansk 2 på danskuddannelserne. Hvis det ordinære AMU-kursus kombineres
med et AMU-kursus i dansk som andetsprog bør sprogkundskaberne svare til
prøve i Dansk 1 eller FVU-start.
Undervisning i AMU-regi kan foregå på fremmedsprog eller med brug af tolk.
AMU-udbydere kan ansætte lærere på timelærerbasis eller udlicitere kurset
i dansk som andetsprog, hvis de ikke selv har undervisere med de rigtige
kvalifikationer.
Efteruddannelsesudvalgene har modtaget midler for at kunne understøtte
AMU-udbydernes udvikling af branchepakker og de særlige tilbud til
tosprogede.
AMU-kurser kan koordineres med andre eksterne tilbud, fx FVU.
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AMU-kurser udviklet til tosprogede
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) (max 3 dage)
Introduktion til et brancheområde (F/I) (max 40 dage)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) (max 5 dage)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) (max 40 dage)
Almen fødevarehygiejne (F/I) (5 dage)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I) (3 dage)
Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I) (3 dage)
Individuel Kompetencevurdering (IKV) for tosprogede, der mangler
dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark
(½ - 10 dage)
Praktik for F/I (48 dage)
Basis maskinforståelse for operatører (F/I) (5 dage)
Fagunderstøttende dansk som andetsprog (F/I) (max 10 dage)

Kurserne kan afkortes, hvis det vurderes at deltageren kan nå målene på
kortere tid.
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Sprogtest i AMU
AMU-udbyderen kan pålægge deltageren at gennemføre en sprogtest.
Formålet er at sikre sig, at deltageren får udbytte af undervisningen.
Sprogtestning af ansøgere til AMU kan ske som Individuel Kompetenceafklaring (IKV), og kan foregå sammen med en afklaring af andre faglige
kompetencer.
Hvis der etableres et Særligt uddannelsesforløb for tosprogede, er en
indledende sprogtest et krav.

Særligt uddannelsesforløb
Det er muligt at forlænge AMU-uddannelser og enkeltfag, der indgår i
forløbet, med op til 25 %. Praktik kan også indgå.
I et Særligt uddannelsesforløb, hvor der indgår dansk som andetsprog, kan
en del af undervisningen integreres med den faglige undervisning, så der kan
være to undervisere til stede samtidig i op til en tredjedel af den ugentlige
undervisningstid - en tolærerordning.
Et Særligt uddannelsesforløb kræver koordination og planlægning med
virksomheden og udløser en tillægstakst.
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Online danskundervisning
Flere sprogcentre tilbyder online undervisning
www.dedanskesprogcentre.dk
På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside
www.uim.dk er der links til flere tilbud.

Pulje
Støtte til virksomhedsorganiseret danskundervisning til større virksomheder
er blevet uddelt i 2018. Der kommer en ny ansøgningsrunde i 2019.
www.uim.dk/puljer/fordelte-puljer/stotte-til-virksomhedsorganiseretdanskundervisning-ss14-62-08.30
Kontakt din afdeling eller forbundet for flere informationer
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Forkortelser
SVU

Statens Voksenuddannelsesstøtte

VEU

Voksen- og Efteruddannelse

FVU

Forberedende Voksenundervisning

AMU

Arbejdsmarkedsuddannelse

VUC

Voksenuddannelsescenter

Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
Telefon 38 18 72 72
nnf@nnf.dk

nnf.dk

