Tilbud om undervisning i dansk
Henvisningsdato:

This letter can be read in English on:
Diesen Brief können Sie auf dieser Homepage auf Deutsch lesen:
Ten list możesz też przeczytać po polsku na stronie:
https://horsens.dk/Job/Ledighed/Opkvalificering#danskforudlaendinge
Velkommen til Horsens Kommune.
Vi kan se, at du bor i Horsens Kommune og tilbyder dig hermed deltagelse i dansk.

Vigtigt
Du har adgang til op til 3,5 års undervisning inden for en tidsramme på 5 år. Du bestemmer selv,
om du vil gå til danskuddannelse, men hvis du nu eller senere ønsker at lære dansk, er det
vigtigt, at du henvender dig inden en måned efter du har modtaget dette brev, og aftaler,
hvornår du starter
De 5 år regnes fra datoen for denne henvisning. Det gælder også, selvom du ikke reagerer på
denne henvisning, fx hvis du ikke møder op på sprogcenteret eller ikke indbetaler depositum.
Hvis du ønsker at udskyde din start på dansk, skal du inden 1 måned fra henvisningsdatoen
skriftligt give besked til det sprogcenter, som du er henvist til. Hvis du ikke skriftligt henvender dig
og beder om udsættelse, vil det første klip blive aktiveret.

Du er henvist til danskuddannelse på Sprogcenter Midt, Emil Møllers Gade 30, 1, 8700 Horsens,
telefon 76 25 99 25 - fra datoen på dette brev

Hvis du vil benytte dig af tilbuddet, skal du udfylde vedlagte skema og inden 1 måned fra henvisningsdatoen
sende det til Jobcenter Horsens eller kontakte Sprogcenter Midt.
Hvis du ønsker at udskyde din start på dansk – skal du inden 1 måned fra henvisningsdatoen kontakte
Sprogcenter Midt, Emil Møllers Gade 30, 1, 8700 Horsens – telefon 76 25 99 25 eller udfylde formularen på
www.sprogcentermidt.dk/selvbetjening/ og sende den til sprogcenteret.

Depositum

Inden start på dansk skal du betale et depositum på kr. 2000,00 til sprogcenteret, hvor du også vil få
nærmere information om tilbagebetaling. Selve undervisningen betales af Horsens Kommune.
Hvis du er au-pair, skal du ikke betale depositum, og der er ingen egenbetaling.
Tilmelding
Du vil som udgangspunkt blive tilmeldt danskuddannelse på Sprogcenter Midt i Horsens. Hvis du ønsker at
deltage på et andet sprogcenter i stedet for, har du mulighed for det. Du skal i så fald inden 14 dage
kontakte mig og oplyse om, hvor du ønsker at starte.
Der undervises på dag-, aften- eller lørdagshold.
Hvad går tilbuddet ud på?
På sprogcenteret vil du blive indplaceret på én af tre danskuddannelser afhængig af dine
forudsætninger. En danskuddannelse afsluttes med en eksamen i både skriftlige og mundtlige
færdigheder.
En danskuddannelse er opbygget i moduler, og hvert modul afsluttes med en test. Hvis du endnu ikke
har lært noget dansk, begynder du typisk på modul 1 og får tildelt 6 klip, som du kan bruge inden for de
5 år. Hvis du allerede kan noget dansk og fx bliver indplaceret på modul 2, får du 5 klip.
For hvert klip har du mulighed for at modtage undervisning i en vis periode, dog højst indtil du har
bestået testen på modulet. Hvis du er på modul 1, har du op til 4 måneder til at bestå modultesten. Hvis
du er på modul 2, har du op til 5 måneder. I tabellen nedenfor kan du se, hvor lang tid et klip gælder for
de enkelte moduler.
Tabel for tildeling af klip til undervisning

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

Modul 1

4 måneder

Modul 1

4 måneder

Modul 1

4 måneder

Modul 2

5 måneder

Modul 2

5 måneder

Modul 2

5 måneder

Modul 3

7 måneder

Modul 3

7 måneder

Modul 3

7 måneder

Modul 4

8 måneder

Modul 4

8 måneder

Modul 4

8 måneder

Modul 5

9 måneder

Modul 5

9 måneder

Modul 5

9 måneder

Modul 6

9 måneder

Modul 6

9 måneder

Modul 6

9 måneder

I alt max.

42 måneder

Venlig hilsen
Lise Thorsager
Integrationsmedarbejder
Direkte tlf.: 76 29 48 61
E-mail: joblt@horsens.dk

42 måneder

42 måneder

Tilmeldingsblanket til danskundervisning

Jeg ønsker at deltage i danskundervisning
Daghold 2 hele dage om ugen
Aftenhold 2 dage om ugen 17.00-19.50
Lørdagshold 9.00-13.15

Navn ____________________________________________________
Adresse __________________________________________________
CPR nummer ______________________________________________
Tlf. nummer _______________________________________________
E-mail ____________________________________________________

Blanketten sendes til:
Lise Thorsager
Jobcenter Horsens
Samsøgade 3
8700 Horsens

