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Integrationsministeriets informationsbrev
til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

Vedr. henvisningsblanket til danskuddannelse
Som følge af Lov nr. 573 af 31. maj 2010 kan der pr. 1. juli 2010 ikke længere opkræves gebyr for deltagelse
i danskuddannelse for selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven.
Derudover træder der pr. 1. juli 2010 et nyt danskundervisningstilbud (intro-dansk) rettet mod arbejdstagere i
kraft, jf. Lov nr. 1512 af 27. december 2009. Tilbud om intro-dansk omfatter højest 250 timers undervisning
opdelt i fem undervisningsforløb, som hver omfatter 50 timer (jf. Integrationsministeriets informationsbrev nr.
7/2009).
Som følge af Lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides gruppen af personer omfattet af integrationsloven fra og
med 1. august 2010 til også at omfatte indvandrere (f.eks. arbejdstagere), jf. integrationslovens § 2, stk. 4.
De nævnte ændringer betyder, at der vil være behov for at ændre den nuværende henvisningsblanket til
danskuddannelse. Ministeriet arbejder i øjeblikket på at ændre den nuværende henvisningsblanket med
henblik på i begyndelsen af august 2010 at kunne fremsende et informationsbrev herom samt en ny blanket,
som er tilpasset føromtalte lovændringer. Ministeriet vil i forbindelse med dette arbejde inddrage KL og udvalgte kommuner.
I perioden 1. juli til 31. juli 2010 bedes kommunerne anvende den nuværende henvisningsblanket. Fra og
med 1. juli 2010 kan der som nævnt ikke længere opkræves gebyr for deltagelse i danskuddannelse for selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og kursistkategorien S1-kursister (selvforsørgende, der betaler gebyr) på henvisningsblanketten kan derfor ikke længere benyttes.
Derudover bedes det i perioden 1. juli til 31. juli 2010 anført på henvisningsblanketten, hvis en person henvises til intro-dansk (f.eks. under punkt 4). Personer, som henvises til intro-dansk, skal ikke have anført en
kursistkategori.
I forbindelse med registreringen af en ny kursist i de administrative systemer skal udbyderen fremadrettet
være opmærksom på, om vedkommende er henvist til intro-dansk eller den ordinære danskuddannelse,
herunder hvilke oplysninger der skal registreres for kursister, som modtager intro-dansk (jf. Integrationsministeriets informationsbrev nr. 1/2010).
Eventuelle spørgsmål vedr. kan rettes til fuldmægtig Mette Kjærgaard Thomsen (mkt@inm.dk) eller specialkonsulent Lise Hjort Elmquist (lel@inm.dk).

