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Tilbud om uddannelse i dansk
Henvisningsdato: ________________

Velkommen
Da du bor i Horsens Kommune, kan vi tilbyde dig uddannelse i dansk.
Danskuddannelsen er frivillig og gælder i 5 år fra henvisningsdatoen.
Du tilbydes danskuddannelse på:

Sprogcenter Midt

Emil Møllers Gade 30, 1
8700 Horsens
Telefon 76 25 99 25
www.sprogcentermidt.dk

Hvad går danskuddannelsen ud på
Danskuddannelsen giver adgang til 3½ års undervisning i dansk og foregår på sprogcentret.
Der undervises på dag-, aften- eller lørdagshold. Det er også i visse tilfælde muligt at modtage
online undervisning, eller som en kombination af fysisk og online undervisning.
Du vil blive tilbudt en uddannelse, som svarer til dine forudsætninger fra hjemlandet. Du vil
begynde på det niveau i dansk, som passer til dig.
Danskuddannelsen er delt i op til 6 moduler, hvor hvert modul svarer til ét klip. Hvert modul
afsluttes af en test, som skal bestås indenfor en fastsat tidsramme. Uddannelsen afsluttes med
en skriftlig og en mundtlig eksamen.
Når du begynder på danskuddannelsen, får du tildelt det antal klip, som dit niveau svarer til.
Kan du intet dansk, får du alle 6 klip. Kan du derimod noget dansk, kan det være, du kan
nøjes med at begynde på modul 2. Herved får du kun 5 klip.
Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid du har til at bestå de forskellige moduler.
Modul 1
4 måneder

Modul 2
5 måneder

Modul 3
7 måneder

Modul 4
8 måneder

Modul 5
9 måneder

Modul 6
9 måneder

I alt maks.
42 måneder

Hvis du ønsker at begynde senere
Tilbuddet om uddannelse i dansk gælder fra henvisningsdatoen og i 5 år. Du behøver derfor
ikke begynde lige med det samme.
Det er vigtigt, at du meddeler ønske om udskudt start til Sprogcenter Midt senest én
måned fra henvisningsdatoen.
Hvis du ikke skriftligt henvender dig og beder om udsættelse, vil det første klip blive aktiveret
to måneder efter henvisningsdatoen. Dette gælder ligeledes, hvis du ikke reagerer på dette
brev, hvis du ikke møder op på sprogcenteret og hvis du ikke indbetaler depositum.
Ønsker du at udskyde din start på danskuddannelsen, kan du enten kontakte Sprogcenter Midt
direkte eller udfylde og sende formularen på sprogcentrets hjemmeside:
www.sprogcentermidt.dk/selvbetjening/.

Hvis du ønsker et andet sprogcenter
Du vil som udgangspunkt blive tilmeldt danskuddannelse på Sprogcenter Midt i Horsens.
Hvis du ønsker at deltage på et andet sprogcenter, har du mulighed for det. Det er vigtigt, at
du så kontakter Jobcenter Horsens og oplyser, hvor du i stedet ønsker at starte.

Depositum
Danskuddannelsen betales af Horsens Kommune.
Inden du kan starte på danskuddannelsen, skal du betale et depositum på kr. 2.000,00 til
sprogcenteret. Sprogcentret kan informere dig om tilbagebetaling af depositum.
Hvis du er au-pair, skal du ikke betale depositum.

Tilmelding
Du tilmelder dig undervisning i dansk, ved at udfylde og indsende vedlagte tilmeldingsblanket
til mig via digital post. Du er også velkommen til at kontakte mig telefonisk.
Venlig hilsen
Lise Thorsager
Integrationsmedarbejder
Jobcenter Horsens
Direkte: 76 29 48 61
Send sikker mail via Digital Post

