
Ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling, IO-stilling, 
indebærer, at 20 pct. af arbejdstiden skal anvendes til oplæ-
ring og opkvalificering. Danskundervisning indgår ofte som 
et element i opkvalificeringen, fordi mange i målgruppen har 
begrænsede danskkundskaber. 

Se oversigt over indholdet af de forskellige 
undervisningstilbud
Se link på www.personaleweb.dk/mangfoldighed

Hvilke muligheder for danskundervisning er der?
Der er forskellige muligheder for danskundervisning til 
nydanskere, som ansættes i en IO-stilling.

Danskuddannelse:
Loven giver alle nyankomne udlændinge over 18 år ret til at 
modtage et kommunalt tilbud om grundlæggende danskud-
dannelse i op til 3 år. 

Henvisning til danskuddannelsen sker gennem kommunen 
til et sprogcenter eller en anden udbyder. Uddannelsen 
udbydes på 3 forskellige niveauer (1, 2 eller 3), hvor det er 
muligt at rykke op i niveau, hvis man består en test. Alle 
niveauer afsluttes med en prøve.

Indplaceringen på niveau sker på baggrund af deltagerens 
forudsætninger, som bl.a. vurderes ud fra tidligere skolegang 
og uddannelse. 

AMU-uddannelse i dansk som andetsprog:
Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er et erhvervsret-
tet efteruddannelsessystem for faglærte og ikke-faglærte, 
der i forvejen taler og skriver dansk og som har brug for at 
forbedre deres danskkundskaber i forhold til jobbet.

AMU har tre særlige tilbud i dansk som andetsprog, hvor 
man kan forbedre sine danskkundskaber på 3 niveauer. På 
basisniveau skal prøven i Dansk 1 være bestået, på alment 
niveau skal det meste af niveau 2 være gennemført og på det 
udvidede niveau skal prøven i Dansk 2 være bestået.

Desuden er der mulighed for at få fagunderstøttende dansk-
undervisning i op til 10 dage i forbindelse med et fagligt kur-
sus. Hertil kræves, at man minimum er på et niveau svarende 
til en bestået prøve i Dansk 1.

AMU udbydes på AMU-centre, tekniske skoler, handelsskol-
er og social- og sundhedsskoler.
 
Dansk som andetsprog ved Almen Voksenuddannelse (AVU):
Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisn-
ing for voksne. Forudsætningen for at deltage er normalt et 
danskniveau svarende til, at man næsten har gennemført 
hele Dansk 3.

AVU tilbyder desuden dansk som andetsprog på 5 forskellige 
niveauer målrettet tosprogede medarbejdere, der har behov 
for at supplere deres danskkundskaber i forhold til den 
grundlæggende danskuddannelse på et sprogcenter.

AVU udbydes på Voksenuddannelsescentre (VUC) over hele 
landet.

FVU-dansk:
Forberedende voksenundervisning – eller FVU – består af 
2 fag: FVU-læsning og FVU-matematik. FVU-læsning er for 
voksne, der vil være bedre til at læse, forstå og skrive dansk.

Undervisningen tilbydes af voksenuddannelsescentre (VUC). 
Desuden er der FVU på nogle AMU-centre, erhvervsskoler, 
daghøjskoler, og sprogcentre. Undervisningen er gratis.

Gode råd:
• Kom i gang med danskundervisningen med det samme
• Afklar den ansattes sproglige niveau og afvej hvilke 
 sproglige mål, der skal nås. Jo højere krav der stilles, 
 desto mere specifik og målrettet skal undervisningen være
• Udarbejd en liste over de mest anvendte forkortelser eller  
 faglige udtryk, som bruges på arbejdspladsen
• Brug en mentor som støtte til den sproglige integration
 

Infoguide
om danskundervisning

www.personaleweb.dk/mangfoldighed


