
Godkendt som jobrettet uddannelse
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Kursusforløbet er en godkendt arbejdsmarkedsuddannelse. 
Du får AMU-bevis som dokumentation for deltagelse og 
gennemførsel af hvert af forløbets AMU-mål.

FORLØB FOR DIG MED ANDEN 
SPROGLIG BAGGRUND END DANSK

 DANSK SOM 
ANDETSPROG

Har du oplevet at blive fravalgt på grund af 
manglende mod til at tale dansk? Har du 
lyst til at få en bedre forståelse for det 
danske sprog? Vil du gerne forbedre dine 
chancer for at få et job? Eller blive bedre til 
det job, du allerede har? Så er dette forløb 
måske noget for dig!

At kunne tale og forstå dansk er vigtigt for
at klare sig godt i det danske samfund.
Derfor kan det være en stor hjælp at få
mulighed for at deltage i kvalificeret
danskundervisning – især hvis man bor i
Danmark og har en anden sproglig
baggrund.



HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Forløbet henvender sig til dig, som bor i Danmark og har 
anden sproglig baggrund end dansk. 

KURSETS OPBYGNING
Kurset er på 30 dage og er sammensat af 
fjernundervisning og tilstedeværelsesdage. 

Kurset gennemføres som et samlet forløb på 30 dage 
svarende til 6 uger. 

DANSK SOM ANDETSPROG

INFORMATION & TILMELDING
Tilmelding til kurset sker via Nyledige.dk/danskkursus.
Du kan komme på kursus uanset om du er ledig eller i job.

Er du ledig, er det din a-kasse, som vurderer, om du er 
berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. Er du i tvivl, er 
det altid en god ide at kontakte dem.

Se yderligere informationer på Nyledige.dk eller ring på 
telefon 7022 7226.

GODKENDELSE & PRIS
Er du ledig, kan du muligvis godkendes til 6 ugers jobrettet 
uddannelse via den nationale positivliste, som kurset er 
godkendt på. Kurset er uden egenbetaling, hvis det bevil-
ges gennem din a-kasse.

Er du ikke ledig, afregnes kurset efter sædvanlige takster 
for arbejdsmarkedsuddannelser, og omfatter tillæg for 
særlig tilrettelæggelse. 

Kurset varer 6 uger (30 dage) og er et 
blended learning forløb sammensat af 

klasseundervisning og fjernundervisning.

Vi varetager undervisningen i 
samarbejde med IBL Sprogservice

Godkendt AMU-forløb

Detaljer på nyledige.dk/danskkursus

Du får AMU-bevis som dokumentation
for deltagelse og gennemførsel af

hvert af forløbets AMU-mål.

Det er en forudsætning, at du kan tale
og skrive lidt dansk inden kursusstart.
Du skal beherske dansk svarende til
Danskuddannelse 1 på sprogskolen.

På kursets tilstedeværelsesdage vil
vores erfarne undervisere hjælpe dig

hele vejen i mål, og sørge for at du
også kan bruge det, du lærer.

Dansk som andetsprog for F/I, basis. AMU-mål: 45545:  Dansk som andetsprog for F/I, basis. AMU-mål: 45545: Dansk som andetsprog giver deltageren grund-
læggende kundskaber i dansk. Såvel i forbindelse med specifikt og præcist fagsprog som til generelle kompetencer i forhold til forståelse og mundtlig dansk 
kunnen. Der undervises blandt andet i udtaletræning, dansk på arbejde, Danmark og danskere – om dansk mentalitet og virksomhedskultur samt i formulering 
af korte tekster og e-mails.




