
 

 

 

Væksten i antallet af flygtninge har været 

styrende for Sprogcentrets aktiviteter og 

resultater i 2015. Der er ankommet mange nye 

flygtninge til alle vores samarbejdskommuner, og 

der har i løbet at 2015 været en vækst i 

kursistantallet på 35 %. 

Det har betydet behov for flere lokaler, flere 

lærere, udvidelser i administrationen og i det 

hele taget et behov for at udvikle organisationen. 

Desuden er det også værd at bemærke, at 

Sprogcentrets forstander, Walther Jeppesen, 

valgte at gå på pension, og at der 1. april 2015 

tiltrådte en ny centerleder, Hanne Lohmann.  

Denne beretning har således – som en del af 

Sprogcentrets udviklingsproces – en anden 

udformning end tidligere. 

Flere lokaler 

På grund af den store tilgang af nye kursister var 

der i 2015 akut behov for flere lokaler. 

Sprogcentret indgik derfor nye lejemål i 

Helsingør, i Frederikssund og i Hillerød.   

Behovet for lokaler er fortsat voksende, og i 

efteråret 2015 indledte vi en proces rettet mod 

en pavillonløsning i tilknytning til skolens 

eksisterende lokaler på Milnersvej 41C. 

Ændret skema-struktur 

For at udnytte lokalekapaciteten bedre blev 

skemastrukturen for daghold ændret pr. 1/8-

2015. De sidste år har danskundervisningen ligget 

i 3 eller 6 lektioners blokke i tidsrummet 8.30 – 

14.00. Alle daghold var op til ændringerne 

skemalagt med 12 lektioner om ugen. 

Ændringerne indebærer, at undervisningen nu 

ligger i 4 lektioners blokke i tidsrummet 8.30 – 

16.00. Alle daghold bliver fortsat tilbudt 12 

lektioner om ugen – 3 x 4 lektioner 8.30 – 12.00 

og/eller 12.30 – 16.00. 

Personale 

Den store tilgang af nye kursister har betydet, at 

Sprogcentret har måttet rekruttere mange nye 

lærere. I efteråret blev der opslået faste 

lærerstillinger, og ansættelsesprocessen førte til, 

at der blev fastansat 23 lærere – stort set alle på 

fuld tid. 

Også i administrationen har det været 

nødvendigt at udvide antallet af ansatte. Der blev 

i første omgang fastansat en fuldtids 

skolesekretær pr. 1. november 2015, og der 

forventes yderligere opnormering i 2016. 

Desuden blev der pr. 1/8-15 opnormeret med en 

fuldtids teknisk servicemedarbejder på 

Frederikssund afdelingen, en stilling som til en 

start var tidsbegrænset, men som forventes at 

blive til en fast stilling i 2016. 

Pædagogisk udvikling 

Juni 2015 afsluttede lærerne en 2 årig proces i 

det pædagogiske udviklingsarbejde med fokus på 

læsning og læseundervisning. Udviklingsteamene 

havde arbejdet med 4 forskellige temaer under 

det fælles fokus: afkodning, ordkendskab, 

tekstbånd og læsestrategier. Der blev 

efterfølgende iværksat forskellige tiltag med det 

formål at fastholde og videregive den viden og de 

kompetencer, som var et resultat af 

udviklingsprocessen. 

I august 2015 startede en ny proces i det 

pædagogiske udviklingsarbejde, hvor 

udviklingsteamene valgte sig ind på en af de tre 

emner: arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 

undervisning på DU1 eller synlig læring. I  



 

 

 

september/oktober blev der afholdt pædagogiske 

dage, hvor der kom eksterne oplægsholdere til 

alle tre emner. 

 

Danskuddannelserne og den 

arbejdsmarkedsrettede 

danskundervisning 

Hovedparten af Sprogcentrets aktivitet er på 

danskuddannelserne. I 2015 var knap 79 % af 

kursisterne indplaceret på en af de 3 

danskuddannelser. Kursister henvist til forløb på 

arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 

udgjorde 20 %. Der blev i 2014 truffet beslutning 

om, at det arbejdsmarkedsrettede indhold skulle 

formidles i danskundervisningen på alle moduler 

på alle 3 danskuddannelser. En proces der fortsat 

blev arbejdet på gennem 2015. 

Det særlige tilbud for I1 kursister på 

begyndermodulerne på DU1 og DU2, udgjorde i 

løbet af 2015 en voksende del af Frederikssund 

afdelingens aktivitet, og man nåede op på i snit at 

have mellem 80 og 90 kursister tilmeldt forløbet. 

 

Prøver 

Sprogcenter Nordsjælland er prøveafholdende 

udbyder på både de afsluttende danskprøver og 

statsborgerskabsprøven. 

Til danskprøverne og Statsborgerskabsprøven 

2015 deltog: 

 Sommer Vinter 

Prøve i dansk 1 28 23 

Prøve i dansk 2 117 104 

Prøve i dansk 3 29 43 

Statsborgersk. 146 207 

 

 

 

Forberedende Voksen Undervisning 

(FVU) 

Sprogcenter Nordsjælland har driftsaftale med 

HF&VUC Nordsjælland og udbyder FVU-kurser i 

læsning og matematik for sprogcentrets kursister.  

Sprogcentrets FVU-tilbud er særligt rettet mod 

borgere, der har dansk som andetsprog, og som 

ønsker at styrke deres læse og skrivefærdigheder. 

Tilbuddet tilrettelægges så det kan anvendes af 

kursister fra danskuddannelse 2 modul 5 og 

danskuddannelse 3 modul 4. I Hillerød og 

Helsingør har sprogcentret endvidere særlige 

FVU-hold for kursister, der har bestået PD1. 

Der er 4 trin i FVU i læsning og 2 trin i matematik. 

Kursister der formår at bestå prøverne i begge 

både læsning og matematik vil blandt andet være 

berettiget til at søge om optagelse på en 

erhvervsuddannelse. Der holdes FVU-prøver 4 

gange om året, og sprogcentret har noteret, at et 

stigende antal kursister ønsker at aflægge prøve 

for at komme videre i uddannelsesforløb. For 

disse kursister er det nu muligt at gå til FVU 

undervisning 3 dage om ugen i Hillerød svarende 

til 12 lektioner: 2 dage med læsning og 1 dag med 

matematik.  

I 2015 blev der gennemført  

22 FVU læse-hold for i alt 323 kursister og 6 

matematikhold for i alt 47 kursister i Hillerød 

8 FVU læse-hold for i alt 111 kursister og 2 

matematikhold for i alt 18 kursister i Helsingør 

6 FVU læse-hold for i alt 50 kursister i 

Frederikssund 

 

 

 



 

 

Statistik over kursister 

I 2015 var 2534 kursister tilmeldt undervisningen på sprogcentret. Af disse fulgte 1993 den ordinære 

undervisning (1629 på daghold og 364 på aftenhold), 503 fulgte arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 

(255 på daghold og 258 på aftenhold), og 38 var tilmeldt undervisning for traumatiserede eller 

sprogcentrets arbejdsmarkedsrettede forløb, Hvor Skal Du Hen og Klar Til Arbejde. 

 

Fordeling efter nationalitet 

Kursisterne fordelte sig i 2015 på 117 forskellige nationaliteter. 5 nationaliteter var repræsenteret med 

over 100 kursister: 

 

Antallet af kursister fra Syrien er langt den største gruppe og udgør 27 % af kursisterne. 

Procenttallet af EU-borgere har i en årrække ligget konstant, og der var i 2015 nogenlunde det samme 

numeriske antal kursister, men procenttallet er faldet. 

 

Fordeling på køn 

Ud af 2534 kursister var 1246 eller 49 % kvinder og 1288 eller 51 % mænd. Det betyder, at der i 2015 var en 

større tilgang af mandlige kursister, for der var i 2014 10 % flere kvinder end mænd. 
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Fordeling på alder 

 

Af statistikken fremgår det, at hovedparten af kursisterne befinder sig i den erhvervsaktive alder. Der er 

sket en stigning i antallet af kursister i aldersgruppen 18-25 år. 

 

Fordeling på kommuner 

 

Bortset fra at alle tallene er blevet væsentligt højere, er der ingen ændringer i fordelingen af kursisterne på 

vores 10 samarbejdskommuner. 
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Fordeling på lovkategorier 

 

 

 

Af de 2534 kursister var: 

1171 I1-kursister: henvist efter integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og modtager offentlig 

forsørgelse. 

301 I2-kursister: henvist efter integrationsloven, omfattet af et integrationsprogram og selvforsørgende. 

343 I3-kursister: henvist efter integrationsloven, omfattet af et introduktionsforløb og selvforsørgende. 

81 D-kursister: henvist efter danskuddannelsesloven og selvforsørgende. 

82 K-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

32 A-kursister: henvist efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge. 

21 Ø-kursister: kursister, der ikke er omfattet af danskuddannelsesloven. 

503 ID-kursister: henvist til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, selvforsørgende eller på 

kontanthjælp. 

Stigningen i antallet af I1-kursister fortsætter fra 2010. Antallet af I1 kursister er fordoblet fra 2010 til 

2013, blev fordoblet igen fra 2013 til 2014, og det er nu fra 2014 til 2015 atter næsten fordoblet – en 

stigning fra 606 kursister i 2014 til 1171 i 2015, hvilket svarer til 46 % af kursisterne. 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

I1 I2 I3 D K A Ø ID

1171 

301 
343 

81 82 
32 21 

503 

Kategorifordeling 



 

 

Fordeling på danskuddannelse og modul i dagundervisningen 

Af de 1629 kursister som i 2015 var tilmeldt danskundervisningen på daghold, var hovedparten på DU2 - 

nemlig 66 % af kursisterne på DU2. Så Sprogcenter Nordsjælland er fortsat, hvad vi må betegne som et DU2 

sprogcenter. 

 

Andelen af kursister på DU1 er fortsat stigende. Tilbage i 2010 udgjorde gruppen 7 %, i 2014 var det 18 %, 

og i 2015 steg det yderligere til 25 % af kursisterne.  

DU3 gruppen udgør fortsat en mindre gruppe på 9 %. 

På fordelingen på moduler på de enkelte danskuddannelser ses det tydeligt, at den store tilgang af nye 

kursister er nyankomne, som visiteres ind på modul 1. På DU1 er det over halvdelen af kursisterne, som er 

på begyndermodul, og på DU2 er det tæt på halvdelen.  
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Fordeling på danskuddannelse og modul i aftenundervisningen 

Også i aftenundervisningen er hovedparten af de 364 danskuddannelseskursister på DU2, nemlig 74 %, men 

her tegner DU3-gruppen sig med en større andel end i dagundervisningen på 19 %. DU1 er fortsat den 

mindste gruppe i aftenundervisningen, men den er fordoblet i antal fra 13 kursister 2014 til 27 kursister i 

2015, og der er som noget nyt DU1 kursister på alle moduler i aftenundervisningen. 

 

Fordelingen på moduler på de forskellige danskuddannelser adskiller sig fra dagholdene – særligt på DU2, 

hvor hovedparten af kursisterne er på midt og slut modulerne.  
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