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Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
Informationsbrev 1/2006 om regulering af gebyr for selvstuderendes
deltagelse i de afsluttende prøver, om nye prøvebeviser samt om regulering af vejledende modultakster.

1. Regulering af de gebyrer, som kan opkræves selvstuderende for deltagelse
i de afsluttende prøver i dansk
Fra 2006 reguleres de gebyrer, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen i henhold til
§ 2, stk. 2, i bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl. kan opkræve af selvstuderende, som ønsker at indstille sig til en af de afsluttende prøver. Gebyrerne reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten.
Gebyrerne er reguleret i § 4 i bekendtgørelse nr. 1159 af 1. december 2005 om regulering
pr. 1. januar 2006 af forskellige beløb, der udbetales i medfør af bl.a. integrationsloven,
danskuddannelsesloven og bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl.
I 2006 kan selvstuderende, der ønsker at indstille sig til henholdsvis Prøve i Dansk 1, Prøve i
Dansk 2 og Prøve i Dansk 3, afkræves et gebyr på 1.020 kr., og selvstuderende, der ønsker
at indstille sig til Studieprøven kan afkræves et gebyr på 612 kr. for den skriftlige del og 612
kr. for den mundtlige del af Studieprøven.

2. Nye prøvebeviser
Som nævnt i brev af 25. november 2005 til prøveafholdende udbydere af danskuddannelse
er der udarbejdet nye prøvebeviser til Prøve i Dansk 1, 2, 3 og Studieprøven. I prøveterminen november-december 2005 kunne de prøveafholdende udbydere vælge, om de ville benytte de gamle eller de nye beviser. I den kommende prøvetermin maj-juni 2006 kan alene
de nye prøvebeviser anvendes.
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3. Regulering af vejledende modultakster for 2006
De vejledende modultakster på de tre danskuddannelser udgør i 2006 følgende beløb:

2006-p/l

Takster, kr. pr. modul
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Danskuddannelse
1

33.188

33.188

32.117

32.117

32.117

33.188

Danskuddannelse
2

20.341

20.341

19.270

19.270

19.270

20.341

Danskuddannelse
3

18.200

18.200

17.129

17.129

18.200

18.200

De vejledende modultakster er opført på finanslov for finansåret 2006.

Med venlig hilsen

Jette Lou
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