
Evaluering af aftale 2015/2016 – Sprogcenter Randers

 Overordnet mål
”Sprogcentret virksomhed skal understøtte de beskæftigelsespolitiske mål for 
arbejdsmarkedsområdet”

1. delmål Danskuddannelsen skal tilrettelægges således, at kursisten kan passe sit 
arbejde eller sin praktik (understøtter ministermål 2 og 3)

Baggrund Mere end halvdelen af sprogcentrets kursister er arbejdstagere, som 
allerede er i ordinær beskæftigelse. Det er vigtigt for deres mulighed for 
at gennemføre danskuddannelsen og fastholde beskæftigelsen, at 
deres mødetider i undervisningen passer med deres arbejdstider. 
Ca. 20 % af kursisterne er i virksomhedspraktik i kombination med 
dansktilbuddet. Deres danskskema må ligeledes tilpasses 
praktikpladsens mødetider.

Status på aktiviteter  Der er udviklet forskellige skemavarianter, så den enkelte kursist 
kan få et fleksibelt skema, som er tilpasset den enkeltes 
arbejdssituation. Skemaet kan bestå af en del af holdets timer, evt. 
kombineret med selvstudier i Studiecentret, eller det kan, når 
kursisten har de rette indlæringsforudsætninger, sammensættes af 
fleksible selvstudietimer, hjemmearbejde, ene-timer og at de følger 
undervisningen i 2 forskellige klasser. 

 e-sprogcenter giver de kursister, som har de nødvendige 
forudsætninger, adgang til et virtuelt danskuddannelsestilbud 
uafhængigt af tid og sted. 

 Kontakt med jobkonsulenter og sagsbehandlere for at koordinere 
skema

Effekt  Sprogcenter Randers har ikke haft eksempler på at måtte afvise en 
kursist, fordi skema og arbejde ikke kunne gå op, men en del 
kursister vælger at afbryde danskuddannelsen i perioder pga. 
arbejde. 

 Ifølge brugerundersøgelsen er 98 % tilfredse med undervisningen. 
Dette er en forbedring i forhold til brugerundersøgelsen 2014, hvor 
tilfredsheden lå på 96 %. 

Videreførelse /videreudvikling
af mål i 2017-18

Tæt koordinering med Jobcentret om tilrettelæggelse af et 
sammenhængende program for kursisterne med hensyn til 
danskuddannelse og beskæftigelse/praktik. 

2. delmål Undervisningen skal udvikle kursistens kompetencer i forhold til 
arbejdsmarked og jobsøgning. (Understøtter ministermål 2, 3 og 4).

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. Det er et krav til en del af gruppen at være 
aktivt jobsøgende på Jobnet, hvilket kræver viden, sprog og IT-
færdigheder. 

Status på aktiviteter  Der er udviklet en praktikbog, der skal bidrage til at skabe 
sammenhæng mellem skole og praktik/arbejde. 

 Der anvendes undervisningsmateriale, hvor der er fokus på 
arbejdsmarkedskendskab. 



 Der er arrangeret besøg på udvalgte virksomheder som led i 
kortlægning af arbejdsområder inden for bestemte brancher. 

 I 2015 var der et jobhold i studiecentret, hvor kursister blev 
undervist i jobsøgning og hvor der var fokus på ressourceafklaring 
og på at være aktivt opsøgende i forhold til arbejdsmarkedet. 
Opgaven er ikke længere en del af sprogcentrets portefølje.    

Videreførelse /videreudvikling
af mål i 2017-18?

De igangsatte initiativer er indarbejdet i afdelingens arbejde med 
målgruppen og der vil fortsat være fokus på videreudvikling af området  
samt dialog og samarbejde med jobcentret.   

3. delmål De unge forberedes til uddannelse. (Understøtter ministermål 1).

Baggrund Flygtninge, som vil være 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. 

Succeskriterier 75 % af de kursister, som har flygtningestatus eller som er 
familiesammenførte til flygtninge (I1 kursister), som er under 30 år,
når de afslutter danskuddannelsen med prøve i Dansk 2 eller Dansk
3, går videre på VUC eller EUD.

Status på aktiviteter  Alle kursister med en uddannelse fra hjemlandet orienteres om 
muligheden for at få den godkendt i Danmark.

 Der har været virksomhedsbesøg og besøg på 
uddannelsesinstitutioner. 

 Der arbejdes med kursisternes bevidsthed om fremtidige 
uddannelses- og jobmål, bl.a. et afsluttende individuelt 
”fremtidsprojekt” som omfatter selvstændig informationssøgning 
om uddannelsesmuligheder, besøg på uddannelsessteder mv.  samt 
afsluttende præsentation af projektet for medkursister og lærere. 

 I Ungeværket tilbydes skolekompenserende fag, 
skolesocialiserende aktiviteter og uddannelsesvejledning.

 Der arbejdes på alle moduler med at øge kursisternes kendskab tll 
det danske arbejdsmarked og til uddannelsessystemet, bl.a. 
behandles temaer som det danske erhvervsliv – eksport/import,  
overenskomstsystemet, arbejdsmiljø og arbejdspladskultur.  

Effekt  88 % af I1 kursister, som i aftaleperioden var under 30 år, da de 
afsluttede danskuddannelsen med prøve i Dansk 2 eller Dansk 3, gik 
videre på VUC eller EUD.

V+idereførelse/videreudvikling 
af mål i 2017-2018

Fortsat fokus på at udvikle kursisternes erhvervs- og studiemæssige 
kompetencer.  



Overordnet mål: 
Sprogcenter Randers skal styrke belastede flygtninges muligheder for at gennemføre 
Danskuddannelsen

 4. delmål Sprogcenter Randers skal sikre, at flygtningene kommer godt i gang med 
danskuddannelsen, at de møder stabilt, har kontinuitet, kan koncentrere sig, 
deltager aktivt, har indlæring og progression. 

5. delmål Sprogcenter Randers vil understøtte at flygtningene gennemfører 
Danskuddannelsen inden for den 3 årige integrationsperiode, selv om 
danskuddannelsesretten er på 5 år. (Dog undtagen de unge, som med et længere 
forløb kan opnå en højere adgangsgivende prøve, jf. Mål 1, 3. delmål).

Baggrund En voksende gruppe af kursisterne er flygtninge, fortrinsvis fra Syrien og 
Tjetjenien, men også fra Afrika. Som nye borgere i Danmark, med en meget 
anderledes bagrund, skal de orientere sig og finde ud af at fungere i et fremmed 
samfund, som familie eller alene uden netværk. Deres ressourcer i forhold til 
denne udfordring er forskellige. Usikkerhed i forhold til rammerne for deres liv 
kan virke forstyrrende for koncentrationen om undervisningen.

Flygtninge med PTSD (posttraumatisk stressreaktion), kan have vanskeligt ved at
fungere i og få udbytte af undervisningen.

Sprogcentret tager hensyn til disse forudsætninger og forhold, når der vælges 
indhold og metoder i undervisningen. Det er vigtigt at sikre de nødvendige 
rammer for læring ved så vidt muligt at skabe ro for kursisterne og ved at 
understøtte deres muligheder for at mestre egen situation på en måde, som er 
hensigtsmæssig i en dansk sammenhæng. Det er desuden vigtigt at have et tæt 
samarbejde med Integrationskontoret, så helhed og sammenhæng i indsatserne 
sikres.

Der udløses et resultattilskud til Randers kommune på ca. 36.000 kr. pr. kursist, 
som består afsluttende danskprøve inden for den 3 årige integrationsperiode.

Succeskriterier Efter 1 år:
 Godt fremmøde: 50 % af I1erne har mindst 75 % fremmøde 
 Aktiv deltagelse i undervisningen: 35 % af I1erne består modultest på højst 

normeret tid
 Godt socialt fællesskab: 90 % af kursisterne udtrykker tilfredshed med 

relationen til medkursister og personale. (Brugerundersøgelsen)
 50 % af I1-kursisterne afslutter deres danskuddannelse inden for den 3 årige 

integrationsperiode.
Efter 2 år: 
 Godt fremmøde: 50 % af I1erne har mindst 80 % fremmøde
 Aktiv deltagelse i undervisningen: 50 % af I1erne består modultest på højst 

normeret tid
 Godt socialt fællesskab: 90 % af kursisterne udtrykker tilfredshed med 

relationen til medkursister og personale.(Brugerundersøgelsen)
70 % af I1-kursisterne afslutter deres danskuddannelse inden for den 3 årige 
integrationsperiode.

Status på aktiviteter  Tæt samarbejde med jobcentret om kursisters forløb, særligt med fokus på 
kursister, der har svigtende fremmøde. Der tilbydes bl.a. eneundervisning ved 



behov. 
 Fokus på trygge rammer og trivsel, bl.a. ved at skabe gode sociale relationer 

på de enkelte hold. 
 Tidlig afdækning af indlæringsvanskeligheder og ordblindhed. Tilrettelæggelse 

af specialundervisningsindsats og opfordring til udredning via egen læge. 
 Styrkelse af læreren som klasseleder og kultursætter via kurser i 

klasseledelse. 
 Fremme af netværksdannelse via samarbejde med integrationsrådet, 

bydelsmødre, frivillige kontaktfamilier og samtalevenner. 
Effekt Efter 1 år:

 74 % af I1erne har haft mindst 75 % fremmøde 
 47 % af I1erne har bestået modultest på højst normeret tid
 Ingen data vedr. tilfredshed i 2015
 81 % af I1-kursisterne, som bestod prøve i 2015, afsluttede deres 

danskuddannelse inden for den 3 årige integrationsperiode

Efter 2 år: 
 59 % af I1erne har haft mindst 80 % fremmøde 
 52 % af I1erne har bestået modultest på højst normeret tid
 96 % af kursisterne udtrykker tilfredshed med relationen til medkursister og 

personale
 86 % af I1-kursisterne, som bestod prøve i juni 2016, afsluttede deres 

danskuddannelse inden for den 3 årige integrationsperiode

Sammenholdt med resultaterne på landsplan, placerer Sprogcenter Randers sig i 
den høje ende. Dette fremgår af en undersøgelse af LG Insight fra august 2015, 
hvoraf fremgår, at landstallet for andelen af flygtninge og familiesammenførte, 
som gennemførte danskuddannelsen inden for integrationsperioden, på 
daværende tidspunkt lå på 57 %, hvor resultatet for Sprogcenter Randers lå i top 
med 73 % (LG Insight: ”Kommunernes modtagelse af nyankomne flygtninge og 
deres familier”, aug. 2015).

Når flygtninge og familiesammenførte består danskprøve inden for
integrationsperioden, udløses et resultattilskud fra staten på godt 36.000 kr. pr.
kursist (2015 niveau). Samlet set blev der i 2015 indhentet resultattilskud for 59
kursister og i 2016 er der foreløbig indhentet resultattilskud for 38 kursister.

Videreførelse 
/videreudvikling af 
mål i 2017-18

De igangsatte initiativer er indarbejdet i afdelingens arbejde med målgruppen og 
der vil fortsat være fokus på videreudvikling af området.   


