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Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 8. februar 2018 sendt ovennævnte 
bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 19. februar 2018. 
 
Dansk Flygtningehjælps bemærkninger i det følgende høringssvar bygger dels på 
organisationens flygtningemandat og dels på vores mangeårige erfaring som Danmarks 
største leverandør af danskuddannelse (Lærdansk).  
 
Dansk Flygtningehjælp har udelukkende bemærkninger til enkelte dele af 
bekendtgørelsen. 
 
Skriftlige prøver 
I bekendtgørelsens § 22, stk. 3 foreslås det som noget nyt, at den tilsynsførende skal 
anføre på karakterlisten, når prøvedeltageren har afleveret sin besvarelse.  
Dansk Flygtningehjælp vil gerne fremhæve, at på store sprogskoler med op til 100 
prøvedeltagere samlet i ét lokale med flere tilsynsførende og et større antal 
karakterlister, så vil det være et forsinkende element og en potentiel mulighed for fejl. 
Tidligere har den tilsynsførende noteret afleveringstidspunktet direkte på selve 
besvarelsen i forbindelse med afleveringen, og det er vores erfaring, at dette fuldt ud har 
indfriet behovet for notering af aflevering af den skriftlige prøve før tid. Dansk 
Flygtningehjælp vil derfor foreslå, at den tilsynsførende fortsat udelukkende skal anføre 
afleveringstidspunktet på selve besvarelsen.  
 
Særlige prøvevilkår 
I bekendtgørelsens §§ 25-26 indføres nye bestemmelser om aflæggelse af prøve på 
særlige vilkår for prøvedeltagere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller 
tilsvarende vanskeligheder. Det fremgår heraf, at prøvedeltageren efter en skriftlig 
ansøgning til lederen hos den prøveafholdende udbyder, kan opnå særlige prøvevilkår 
som fx praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, tilstedeværelse af en 
hjælper eller tildeling af ekstra tid.  
 
De foreslåede regler indebærer, at lederen hos den prøveafholdende udbyder fremover 
får kompetence til at fastlægge de særlige vilkår og træffe afgørelse i visse nærmere 
afgrænsede sager. Dansk Flygtningehjælp vil foreslå, at bekendtgørelsen suppleres 
med en vejledning med konkrete eksempler på, hvordan særlige vilkår for forskellige 
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grupper kan fastlægges. Det vil bidrage til at skabe mere ensartede forhold for 
prøvedeltagerne og samtidig hjælpe lederne i forhold til deres beslutningskompetence i 
sager vedrørende særlige prøvevilkår. Dansk Flygtningehjælp bidrager gerne med sin 
erfaring i denne sammenhæng. 
 
Bortvisning m.v. 
Bekendtgørelsens § 29 omhandler bortvisning af en prøvedeltager, der gribes i at skaffe 
sig selv eller give en anden prøvedeltager uretmæssig hjælp i et forsøg herpå før, under 
eller efter en prøve. Det fremgår, at der skal være tale om en aktiv handling, hvor 
prøvedeltageren fx uretmæssigt har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler.  
 
Dansk Flygtningehjælp er bekendt med, at ministeriet tidligere i konkrete sager har haft 
den holdning, at prøvedeltagere bør bortvises for alene at have medbragt ikke-tilladte 
hjælpemidler. Dansk Flygtningehjælp vil derfor foreslå, at det på den baggrund 
præciseres, hvornår bortvisning bør finde sted, så det er tydeligt for prøvedeltagerne og 
lederen hos den prøveafholdende udbyder.   
 
Brug af IT-udstyr 
Det fremgår af Bilag 3, at prøvedeltagerne kan anvende computere og iPads ved de 
skriftlige prøver. Dansk Flygtningehjælp er positiv overfor muligheden for at anvende 
moderne informationsteknologi ved danskprøver. Vi vil for en god ordens skyld påpege, 
at iPad er et firmamærke for et Apple-produkt, og vi vil derfor foreslå, at der i stedet 
benyttes samlebetegnelsen ”tablet” for bl.a. firmamærkerne iPad og Chromebook. 
 
Begrebsafklaring 
Begreberne ”lederen hos den prøveafholdende udbyder” (fx § 42) og ”den 
prøveafholdende udbyder”(fx § 45) anvendes skiftevis i bekendtgørelsen. 
Dansk Flygtningehjælp vil opfordre til, at begrebet ”den prøveafholdende udbyder” 
anvendes konsekvent gennem bekendtgørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Christian Friis Bach 
Generalsekretær  
Dansk Flygtningehjælp 
 


