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Reform af ægtefællesammenføringsreglerne – gennemført kursus i dansk
som betingelse for opfyldelse af tilknytningskravet ved
ægtefællesammenføring
1. juli 2011 trådte nye regler i kraft for ægtefællesammenføring (lov nr. 601 af 14. juni 2011). Ifølge de nye
regler er opfyldelse af det såkaldte tilknytningskrav normalt bl.a. betinget af, at den udenlandske ægtefælle
dokumenterer at have gennemført et kursus i dansk på mindst A1-niveau..
Udlændinge på visumophold eller visumfri ophold er ikke omfattet af danskuddannelsesloven og kan derfor
ikke henvises til danskuddannelse i medfør af loven. Udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge
kan imidlertid vælge at optage udlændinge på danskkurser som privatister mod betaling. Der er ikke fastsat
administrative regler for kurserne, og udlændinge skal selv betale alle udgifter forbundet med deltagelsen i et
sådant danskkursus.
Udbydere af danskuddannelse kan i denne forbindelse overveje at oprette hold særligt henvendt til denne
gruppe, men undervisningen kan naturligvis også etableres som eneundervisning.
Undervisningen skal tilrettelægges, således at kursisten ved afslutningen af kurset ville kunne bestå en
relevant modultest på A1-niveau. Der er ikke fastsat formkrav til kursets udformning – herunder antallet af
timer. Det eneste krav er således, at det gennemførte kursus er på mindst A1-niveau. Det anbefales, at
udbydere udsteder en erklæring ved kursets afslutning til brug for dokumentation i forbindelse med
ansøgning om ægtefællesammenføring. Der er ikke fastsat formkrav til denne erklæring.
For så vidt angår de kommunale sprogcentre, skal kursistens betaling for kurset balancere, således at
udgiften til kurset alene dækker sprogcenterets reelle udgifter. Der skal således være ligevægt mellem
betaling og ydelse.
I det følgende kan du læse mere om lovændringen og dens betydning for udbydere af danskuddannelse.
Kursus i dansk som betingelse for opfyldelse af tilknytningskravet
Med reformen af ægtefællesammenføringsreglerne er det hidtil gældende tilknytningskrav blevet skærpet pr.
1. juli 2011, så den herboendes og ansøgers samlede tilknytning til Danmark skal være væsentlig større end
deres samlede tilknytning til et andet land.
Skærpelsen af tilknytningskravet indebærer bl.a., at ansøger som udgangspunkt skal have haft mindst 2
visumophold eller visumfri ophold i Danmark, for at tilknytningskravet kan anses for opfyldt, eller have haft
ophold tidligere på baggrund af en opholdstilladelse. Derudover skal en ansøger, der ikke i forvejen kan
dokumentere at have et vist sprogligt niveau i dansk, i forbindelse med ét af sine ophold gennemføre et
kursus i dansk.

Danskkurset skal være gennemført på mindst A1-niveau og kan f.eks. gennemføres hos en udbyder af
danskuddannelse for voksne udlændinge. Der stilles ikke i forhold til tilknytningskravet krav om, at kurset
skal afsluttes med en prøve.
Det påhviler ansøger at dokumentere, at ansøger har gennemført danskkurset.
Ansøger kan ligeledes opfylde sin del af tilknytningskravet ved tidligere at have haft opholdstilladelse i
Danmark og i den forbindelse have tilegnet sig danskkundskaber, f.eks. ved deltagelse i et danskkursus i
forbindelse med et au pair-ophold eller deltagelse i en danskuddannelse m.v. Det påhviler ansøger at
dokumentere sine danskkundskaber, herunder gennemførelse af et relevant danskkursus.
Ansøgere kan også gennemføre et danskkursus i udlandet. Hvis ansøgeren kan dokumentere at have
gennemført et danskkursus i udlandet svarende til niveauet for undervisning på A1-niveau i Danmark, vil
dette indgå i tilknytningsvurderingen på samme måde som et kursus gennemført i Danmark.
Dokumentation
Dokumentation for enten tidligere tilegnelse af danskkundskaber på A1-niveau eller et gennemført
danskkursus på A1-niveau kan være en bestået danskprøve under danskuddannelsesloven (Prøve i Dansk
1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven).
Hvis bevis for en af disse prøver ikke foreligger, skal sprogniveauet dokumenteres med en erklæring fra en
anerkendt udbyder af danskuddannelse omfattet af danskuddannelsesloven. Udbyderen af
danskuddannelse kan opkræve betaling for udførelsen af denne opgave. Hvis der er tale om en kommunal
udbyder af danskuddannelse, skal betalingen for ydelsen balancere, således at udgiften alene dækker
sprogcenterets reelle omkostninger.
Yderligere oplysninger om ægtefællesammenføringsreglerne og udbydernes muligheder for at etablere
danskkurser til ansøgere fås hos henholdsvis Udlændingeservice, chefkonsulent Lone Zeuner, tlf.
35308178 (betingelser for ægtefællesammenføring) og Integrationsministeriets Danskuddannelsesenhed,
specialkonsulent Lise Hjort Elmquist, tlf. 33951479 (udbydernes mulighed for etablering af danskkurser).

