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Beskæftiger din
virksomhed udenlandske 
medarbejdere? 
I Danmark oplever vi et stigende behov for udenlandsk arbejdskraft, og i
takt med øget beskæftigelse stilles der også større krav om at integrere 
medarbejdere, der endnu ikke behersker det danske sprog.

Kniber det ind imellem med kommunikationen? 
På de fleste arbejdspladser foregår kommunikationen på dansk, og derfor
er det vigtigt, at medarbejderen får hjælp til at lære dansk. Manglende 
sprogfærdigheder kan være en barriere i samarbejdet og i kontakten til
kollegaer.



Se desuden to indstik
om sprogmentor- og

sprogmakkerordning

Hvad kan vi tilbyde? 
Sprogcenteret kan tilbyde følgende typer danskundervisning: 

Dansk på virksomheden
Vi kan tilbyde gratis danskundervisning på virksomheden, hvis der kan 
samles 8 – 10 udenlandske medarbejdere, der har behov for at lære dansk. 
For nogle deltagere skal der betales et lovbestemt gebyr og depositum for 
undervisningen. Kompetencefonde og SVU kan søges til dækning af udgifter.

Danskundervisning på sprogcenteret
Udenlandske medarbejdere kan alternativt få tilbudt danskundervisning
på sprogcenteret. Her er antallet af deltagere ikke afgørende, da deltageren 
indplaceres på allerede eksisterende danskhold. Der er mulighed for at følge 
danskhold enten om dagen, om aftenen eller fleksibelt tilrettelagt. 

Studiecenter 
Deltagere på virksomhedshold og på hold på sprogcenteret kan frit
benytte sig af vores lærerbemandede studiecenter, som er åbent hele ugen
i dagtimerne. Her tilbydes individuel almen danskstøtte, samt danskstøtte
til indlæring af fagord og –udtryk og andet, som deltagerne har behov for 
støtte til. 

Individuel undervisning på virksomheden
Sprogcenteret kan også tilbyde individuel danskundervisning på virksom- 
heden. Undervisningen vil tage udgangspunkt i præcis de sprogbehov,
som deltageren har. Sprogbehov afdækkes før start i samarbejde med den 
udenlandske medarbejder og virksomheden. Der udarbejdes slutevaluering 
efter endt forløb. For 1 - 4 deltagere. Tilbuddet kan etableres både for 
udlændige med og uden danskuddannelsesret.
Pris aftales med sprogcenteret. 

FVU (Forberedende voksenundervisning)
Hvis den udenlandske medarbejder ikke længere har nogen danskuddannel-
sesret, og allerede kan lidt dansk, kan FVU-undervisning være en mulighed. 
Sprogcenter Randers tilbyder FVU-start, FVU-læsning trin 1– 4, FVU-mate-
matik samt en række brancherettede FVU-tilbud, f.eks. FVU-tilbud med fokus 
på fagtekster inden for rengøring, køkken og service, industri mv.
FVU undervisning er gratis.
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Alle udlændinge i Danmark, som har en opholdstilladelse har ret til 
danskundervisning, som betales af bopælskommunen.

Retten til danskuddannelse varer 5 år fra det tidspunkt, hvor den
udenlandske medarbejder har modtaget tilbud om danskuddannelse
fra kommunen.

Det er MEGET VIGTIGT, at den udenlandske medarbejder henvender sig 
til jobcenteret i kommunen, når tilbud om dansk er modtaget, da retten til
at lære dansk ellers kan blive opbrugt/bortfalde.

Nogle udlændinge skal betale et lovbestemt depositum og gebyr for at 
modtage danskundervisning. Se mere om, hvem der er omfattet af dette 
på sprogcenterets hjemmeside på: 

www.sprogcenter.randers.dk 

KONTAKT 
Hvis du er interesseret i at høre mere om sprogcenterets
dansktilbud, er du meget velkommen til at kontakte os:
T: 8915 7700 · sprogcenter@randers.dk
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