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 Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers 
2017 - 2018

1. Formål med aftalen

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers 
Kommune. 

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, 
råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at
 skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger,
 koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for 

strategisk planlægning, og
 skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme 

dette skal foregå.

Aftalen indgås mellem Sprogcenter Randers og Randers Byråd inden for rammerne af lovgivningen, byrådets 
visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. 

Denne aftale gælder for 2017-2018.

2. Politiske visioner, mål og krav

Sprogcenter Randers tilbyder danskuddannelse til alle, der har ret hertil iht. Lov 259 om Danskuddannelse til 
voksne udlændinge m.fl.. Loven omfatter tre danskuddannelser Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3, som retter sig 
mod udlændinge med forskellige forudsætninger. Desuden Arbejdsmarkedsrettet dansk, som retter sig mod 
udlændinge, som opholder sig i Danmark som arbejdstagere. Sprogcentret tilbyder alle tre danskuddannelser, 
samt Arbejdsmarkedsrettet dansk, og afholder statskontrollerede prøver to gange om året.

Målgruppen er primært nyankomne udlændinge over 18 år. De har ret til danskundervisning, som skal 
gennemføres inden for de første fem år, hvis man er flygtning eller familiesammenført og inden for tre år, hvis 
man opholder sig i Danmark som arbejdstager eller studerende. Personer omfattet af integrationsloven 
henvises af Jobcenter Randers. Jobcenter Randers orienterer personer uden for integrationsloven om retten til 
danskuddannelse og henviser dem til sprogcentret. Personer under 18 år kan henvises til sprogcentret, når det 
ikke er muligt at henvise dem til andet passende tilbud. 
Ud over personer med uddannelsesret kan ledige udlændinge henvises af jobcentret som led i aktivering efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Sprogcenter Randers´ arbejde, tilbudsvifte og indsats understøtter nationale og lokale mål og strategier på 
arbejdsmarkedsområdet. Specifikt understøtter sprogcentrets kerneydelser målsætningerne omkring størst 
mulig tilknytning til arbejdsmarkedet og flere unge i uddannelse (ministermålene). 
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Randers Kommune har endvidere i varetagelse af de kommunale opgaver målsætninger om at levere en høj 
faglig kvalitet i forholdet til borgeren og være en god arbejdsplads for kommunens ansatte. Sprogcenter Randers 
er naturligvis også omfattet heraf og arbejder med afsæt i disse målsætninger. 

3. ”Hvem er vi?” 

Sprogcenter Randers tilbyder danskuddannelse iht. Lov 259 om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.. 
Målgruppen er primært nyankomne udlændinge over 18 år. Danskundervisningen på sprogcentret er en del af 
Randers Kommunes samlede integrationsarbejde. Ud over kerneydelsen, danskundervisning, som udgør godt 
90 % af den samlede aktivitet, tilbyder sprogcentret en række supplerende aktiviteter med 
uddannelsesforberedende sigte i Ungeværket og i Uddannelsesværkstedet. Disse supplerende aktiviteter 
finansieres ved enkeltpladsbetaling fra kommunerne.
   
Ungeværket er for 17 – 22 årige, som får et supplerende tilbud med almene skolefag og vejledning i 
kombination med danskundervisningen. Uddannelsesværkstedet er for de 23 – 30 årige, som tilbydes 
supplerende uddannelsesforberedende undervisning i sprogcentrets studiecenter. 
 
Desuden har sprogcentret et specialundervisningstilbud på 20 årspladser for personer, som pga. psykiske 
lidelser eller traumer har behov for kompenserende specialundervisning for at kunne have udbytte af 
danskundervisningen. Denne undervisning gives i henhold til Lov 658/145/592 om specialundervisning for 
voksne i kombination med danskuddannelsen.

Som følge af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til Randers kommune og omkringliggende 
kommuner er kursisttallet steget fra 568 til 788 kursister i perioden fra januar 2015 til juni 2016, svarende til en 
stigning på 39 %. Aktiviteten målt i tilbudte timer/uge er i samme periode steget fra 889 til 1.138 timer, 
svarende til en stigning på 28 %.

Kursister: Der forventes ca. 800 kursister i 2017, hvoraf ca. 90 % forventes at være bosiddende i Randers 
kommune og resten henvist fra de omkringliggende kommuner. 

Ca. 50 % af kursisterne forventes at være selvforsørgende / forsørget af ægtefællen, mens resten modtager 
kontanthjælp eller dagpenge. Antallet af flygtninge har været stigende siden august 2014 og udgør i efteråret 
2016 ca. 50 % af kursisterne. Blandt aftenkursisterne udgør arbejdstagere fra Østeuropa ca. 50 %. 

Dagkursister tilbydes hold med 12 eller 14 lektioner/ugen og aftenkursister hold med 2 aftener á 3 
lektioner/ugen. Timetallet kan dog tilpasses individuelt under hensyntagen til kursisternes arbejde. 
Ungeværket tilbyder 20 lektioner om ugen. Andelen af aftenkursister udgør ca. 20 %.

Personale: Der er pr. sept. 2016 62 fastansatte medarbejdere (53 årsværk). Heraf er ansat 47 lærere (42,5 
årsværk), 4 medarbejdere (4 årsværk) i administrationen, 3 medarbejdere i flexjob på biblioteket, 4 
medarbejdere inden for service/pedel/IT-support (heraf 2 i mikroflexjob), 1 skolementor, 1 souschef og 1 
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forstander. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere (pt. 9 svarende til 7,8 årsværk) på tidsbegrænset 
kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter. 

Sprogcenter Randers ser sig selv som en arbejdsplads med et stort engagement, med omstillingsparathed og 
udviklingslyst. Skolen lægger vægt på en venlig og positiv dialog i samarbejdet med kursisterne, hinanden og 
omverdenen. Brugerundersøgelser og anden respons viser, at kursisterne synes, at det er en god skole, hvor de 
lærer noget, har gode lærere, og hvor det er rart at være. Tillige tilkendegiver medarbejderne, bl.a. i APV-
undersøgelser, at der er et godt arbejdsmiljø med en høj grad af medarbejdertrivsel. Dette ønsker sprogcentret 
at værne om ved:

 at sikre et højt informationsniveau samt indflydelse på arbejdet gennem formelle strukturer for 
information og kommunikation

 at samarbejdet er organiseret i selvstyrende teams, som har stor frihed i tilrettelæggelse af arbejdet
 at der er gennemskuelige kriterier for opgave- og ressourcefordeling
 at støtte medarbejdere med særlig vanskelige og belastende opgaver med supervision
 at synliggøre ledelsens beslutningsgrundlag
 at væsentlige ændringer forberedes grundigt, herunder at medarbejderne inddrages i planlægningen
 at støtte medarbejdere, der er ramt af sygdom eller krise gennem tilpasning af arbejdstid og opgaver.

Sprogcentret har til huse i Vestergade 34. Som følge af stigningen i aktiviteten, suppleres hovedafdelingen 
midlertidigt af en afdeling på Søren Møllers Gade Skole. 

4. Mål

Overordnet mål: 

Sprogcentrets virksomhed skal understøtte de beskæftigelsespolitiske mål for arbejdsmarkedsområdet.

Sprogcenter Randers’ virksomhed skal understøtte de overordnede beskæftigelsespolitiske mål og strategier, 
som bidrager til at sætte ramme og retning for beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune:

De fire ministermål for beskæftigelsesområdet 2017:

1) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 
2) Flere unge skal have en uddannelse
3) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere 

på arbejdsmarkedet
4) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 
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Sprogcenter Randers´ virksomhed understøtter også Randers Kommunes integrationsstrategi om en målrettet 
beskæftigelses- og uddannelsesindsats, der har til formål at sikre, at flygtninge bliver i stand til at klare sig på 
lige fod med andre borgere. Målene for danskuddannelsen er følgende: 

 Kursisterne opnår grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse-skrivefærdigheder med 
henblik på at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og som borgere i det danske samfund. 

 Kursisterne undervises på et niveau afstemt efter deres forudgående skolekundskaber. 
 For gruppen af flygtninge og familiesammenførte under 30 år, som har en uddannelsesmæssig 

baggrund fra hjemlandet, tilrettelægger Randers Kommune en uddannelsesrettet indsats med henblik 
på at ruste de unge til at følge et ordinært uddannelsesforløb i Danmark. 

 Den uddannnelsesrettede indsats vil bestå af forløb på Ungeværket eller Uddannelsesværkstedet på 
Sprogcenter Randers, som supplerer den ordinære danskuddannelse med et fokus på 
uddannelsesforberedende temaer, såsom samfundsorientering, det danske skolesystem og 
uddannelsesmuligheder, læsestrategier, studieteknik og arbejdsmåder. 

Randers Kommune modtager et resultattilskud fra staten, når en borger omfattet af integrationsprogrammet 
består danskprøven inden for integrationsperioden. I integrationsstrategien er der fastsat et mål for 2016 om 
at 60 flygtninge og familiesammenførte består danskprøven inden for integrationsperioden. I aftalen for 
Sprogcenter Randers 2017-2018 er dette udmøntet i et mål om at 70 % af sprogcentrets kursister, der er 
flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, består danskuddannelsen inden for integrationsperioden. 

Det overordnede mål – ”Sprogcentrets virksomhed skal understøtte de beskæftigelsespolitiske mål for 
arbejdsmarkedsområdet” konkretiseres i følgende delmål: 

1. delmål Sprogcenter Randers understøtter kursisternes muligheder for at gennemføre 
danskuddannelsen sideløbende med en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet 

Baggrund Sideløbende med danskuddannelsen er hovedparten af sprogcentrets kursister i 
beskæftigelse eller i virksomhedspraktik på det offentlige eller private 
arbejdsmarked. Sprogcenter Randers skal bidrage til at skabe bedst mulig 
sammenhæng for kursisterne, således at deres muligheder for at gennemføre 
danskuddannelsen sideløbende med job og praktik styrkes. 

Midler/ aktiviteter  Skemavarianter, som sikrer at mødetider i undervisningen er foreneligt med 
kursisternes arbejdstider 

Tilbud i e-sprogcenter: virtuelt tilbud, uafhængigt af tid og sted
Succeskriterier  Godt fremmøde: 50 % af kursister med flygtningestatus eller som er 

familiesammenførte til flygtninge (I1 kursister) har mindst 80 % fremmøde
 Aktiv deltagelse i undervisningen: 50 % af I1erne består modultest på højst 

normeret tid.
 70 % af I1-kursisterne afslutter deres danskuddannelse inden for 

integrationsperioden. (Dette mål er lavere end opnåede resultater ved 
evaluering af nuværende aftale. Den lavere målsætning skal ses i 
sammenhæng med, at der fra 2016 er indført et lavere timetal på 
danskuddannelsen for at sikre tilstrækkelig tid til beskæftigelsesrettede tilbud, 
herunder virksomhedspraktik, hvorfor det forventes at lidt færre kursister 
opnår at færdiggøre danskuddannelsen inden for integrationsperioden).
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2. delmål Undervisningen skal udvikle kursisternes kompetencer i forhold til 
arbejdsmarked og jobsøgning

Baggrund Den del af målgruppen, som modtager offentlige ydelser, mangler generelt 
kendskab til det danske arbejdsmarked og kan være usikre i forhold til egne 
muligheder. For en del af gruppen er det et krav at være aktivt jobsøgende på 
Jobnet, hvilket kræver viden, sprog og IT-færdigheder.  

Midler/ aktiviteter  Arbejdsmarkedsrettet dansk som en integreret del af danskundervisningen.
 CV og jobansøgninger inddrages så tidligt som muligt i undervisningsforløbet. 
 Sprogcentret understøtter kursisternes jobsøgning bl.a. via skolementor og 

faciliterer videndeling mellem kursister.
 Praktikbog med fokus på emner som sprogbrug og omgangsform på 

arbejdspladsen, som skal skabe sammenhæng mellem danskundervisningen 
og arbejdspladsen/praktikstedet.

 Udvikling af brancherettede danskforløb i dialog med Jobcentret
Succeskriterier  De planlagte aktiviteter er implementeret

 80 % af kursisterne oplever at undervisningen er relevant (Kilde: 
brugerundersøgelsen 2018) 

 80 % af kursisterne oplever, at undervisningen hjælper dem med hverdagens 
sprogbrug og omgangsform på arbejdspladsen/praktikstedet. (Kilde: 
Brugerundersøgelsen 2018

3. delmål De unge forberedes til uddannelse

Baggrund Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (I1-kursister), som er under 30 år 
ved afslutning af danskuddannelsen, har uddannelse som mål. De har generelt 
behov for skole-kompenserende fag sideløbende med danskundervisningen og 
skal bringes så langt som muligt inden for deres 5 års uddannelsesret.
Der er en særlig udfordring i forhold til kursister på Danskuddannelse 1, da en 
Prøve i Dansk 1 er på et niveau langt under adgangsniveauet til 
erhvervsuddannelserne. Der er derfor behov for at afdække og udvikle denne 
målgruppes muligheder for uddannelse og beskæftigelse i dialog og samarbejde 
med jobcentret. 

Midler/ aktiviteter  Skolekompenserende fag i kombination med dansk
 Unge kursister på Danskuddannelse1, som viser sig at have potentiale for det, 

overflyttes til Danskuddannelse 2 og tager Prøve i Dansk 2.
 Unge kursister på Danskuddannelse 2, som viser sig at have potentiale for det, 

overflyttes til Danskuddannelse 3 og tager Prøve i Dansk 3
 Udvikle samarbejdet med jobcentret i forhold til koordinering af praktik og 

sprogcentrets vejlednings- og afklaringsopgave med det formål at understøtte 
kursisternes erhvervs- og uddannelsesvalg.

 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Randers omkring vejledning og 
udslusning til ungdomsuddannelser i forhold til fag- og niveauvalg.  

 Samarbejde med jobcentret ved udslusning af unge fra Danskuddannelse1 
med henblik på kursistens muligheder på arbejdsmarkedet/i uddannelse.

Succeskriterier  De planlagte aktiviteter er implementeret.
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 75 % af I1-kursister, som er under 30 år, når de afslutter danskuddannelsen 
med Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3, går videre i ordinær uddannelse 
(eller er kvalificeret til at gå videre).

5. Målopfølgning

Tiltagene evalueres løbende på teammøderne, på koordinatormøderne og på sprogcentermøderne. Effekterne 
heraf drøftes endvidere med samarbejdspartnerne på jobcentret. Resultaterne drøftes halvårligt mellem 
forvaltningsledelsen og Sprogcenter Randers i foråret 2017, efteråret 2017 og foråret 2018. I forbindelse med 
den generelle evaluering af aftalen udarbejder Sprogcenter Randers i sommeren 2018 en status på, hvordan 
målene er opfyldt. Ved fortsat fokus på teammøder, koordinatormøder og sprogcentermøder, samt i dialogen 
med jobcentret følges, om resultaterne fastholdes, og om målene fortsat nås, eller om der er behov for at 
revidere og forny dem i forbindelse med ny aftaleindgåelse for 2019-2020.

6. Økonomi 

Oversigtstabel over indtægter og udgifter.

1.000 kr. / 2015-priser Udgifter Indtægter Netto

Lønsum (inkl. div. refusioner og lederløn) 27.149 27.149
Udgifter i øvrigt 5.551 5.551

32.700 0          32.700

Der er i budgettet til Sprogcenter Randers taget højde for en rammebesparelse på 1 % i henhold til 
budgetforliget for 2017-2020. Grundbudgettet omfatter kerneydelsen, danskuddannelse. Der indgår ikke 
udgifter til husleje, forbrugsafgifter, vedligeholdelse, forsikringer og barselsfond. Disse udgifter afholdes 
centralt, jf. tidligere beslutninger. Ca. 10 % af danskuddannelsesaktiviteten betales af andre kommuner. For 
grundbudgettet leveres danskuddannelse svarende til en aktivitetskvotient på 33.139. Aktivitetskvotienten 
beregnes på baggrund af en opgørelse af de producerede tilbudte timer (=kursisttimer) inden for de enkelte 
undervisningstyper. Den variable del af budgettet reguleres svarende til afvigelse i aktivitetskvotienten. 
Regulering foretages ved budgetkontrollen på grundlag af time-/aktivitetsopgørelse fra Sprogcenter Randers.

7. Gensidige aftaleforhold

I Randersmodellen er aftalestyringen et af de bærende principper, som skal bidrage til at sikre en tættere 
sammenhæng mellem budgettet og den politiske målprioritering. Byrådet har fortsat det juridiske og 
bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det 
almindelige over/underordnelsesforhold.


