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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. samt indførelse af model for selvpodning på Udlændinge- og 
Integrationsministeriets område

Anmodende minister Udlændinge- og Integrationsministeriet
Andre relevante 
ministerier
Problemstilling Udlændinge og Integrationsministeriet har anmodet om Epidemikommissionens 

indstilling vedr.:

1) Videreførelse af fravigelser af følgende forpligtelser: 
 Bestemmelser om den tidsperiode, hvor udlændinge får tilbudt

danskuddannelse.
 Bestemmelser om gyldighedsperioden for det klippekort, der sætter

den tidsmæssige ramme om tilbud for danskuddannelse til
selvforsørgende kursister, herunder arbejdstagere, studerende m.v.

 Bestemmelser vedr. sprogcenterets evaluering af kursisternes
sprogtilegnelse mellem moduler.

 Tidsfrister for moduler ift. tilbagebetaling af depositum.

Videreførelse af: 
 Forlængelse af danskuddannelsesperioden for kursister, som i en eller

flere perioder har været afskåret fra at deltage i undervisning pga. 
lukning mv.

 Forlængelse af klippekortet for kursister, som i en eller flere perioder har
været afskåret fra at deltage i undervisning som følge af lukning mv.

 Forlængelse af tidsfristen for moduler i forhold til tilbagebetaling af 
depositum for kursister, som i en eller flere perioder har været
afskåret fra at deltage i undervisning.

 At sprogcentre frem til der på ny er adgang til fuld genåbning af
tilbud om danskuddannelse for den pågældende udbyder kan vælge at
gennemføre modulskifte ved en faglig vurdering af, om den enkelte
kursist har opnået et dansksprogligt færdighedsniveau, der svarer til
en bestået modultest på det niveau, kursisten er indplaceret på.

2) Indførelse af krav om, at sprogskoler skal stille test af elever, studerende og 
ansatte til rådighed via model for selvpodning under supervision.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at 
 de som følge af covid-19 gældende fravigelser fra forpligtelser i medfør 

af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. videreføres 
 at forlængelse af hhv. danskuddannelsesperioden for kursister, 

klippekortet for kursister og tidsfristen for moduler i forhold til 
tilbagebetaling af depositum for kursister videreføres 

 at ordningen med, at sprogcentre frem til der på ny er adgang til fuld 
genåbning af tilbud om danskuddannelse for den pågældende udbyder 
kan vælge at gennemføre modulskifte ved en faglig vurdering af, om den 
enkelte kursist har opnået et dansksprogligt færdighedsniveau, der 
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svarer til en bestået modultest på det niveau, kursisten er indplaceret 
på, videreføres

 der indføres en model for selvpodning på sprogskoler på Udlændinge- og 
Integrationsministeriets område

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med
henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler
videreføres, ændres eller ophæves. 

Epidemikommissionen har behandlet anmodningen under iagttagelse af
epidemilovens overgangsbestemmelser om videreførelse, inden d. 15. april 2021,
af gældende regler efter den tidligere epidemilov, herunder hensynet til at det af
tidsmæssige grunde skal være muligt at nå at behandle sagen i
Epidemikommissionen og Epidemiudvalget inden da.
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