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Dansk på virksomheden 

Slagelse Sprogcenter tilbyder undervisning for 

medarbejdere på virksomheden. Vores 

undervisere vil møde op på arbejdspladsen og 

gennemføre danskundervisning for 

medarbejderne. Vi kalder det 

virksomhedsforlagt undervisning. 

 

Virksomhedsforlagt undervisning har mange 

fordele for både medarbejderen og 

virksomheden: 

 

 Undervisningen kan tilpasses 

virksomhedens særlige sprogbehov. 

 

 Medarbejderen opkvalificeres ift. 

dansksproglige kompetencer. 

 

 Det er bekvemt for medarbejderen ift. 

deltagelse i undervisningen og øger 

derved progressionen. 

 

 Afholdes undervisningen i arbejdstiden, 

giver det mulighed for godtgørelse for 

tabt arbejdsfortjeneste samt for 

kursistens evt. egenbetaling. 

 

Danskuddannelse, FVU eller særligt forløb 

Undervisningen kan afvikles som enten 

Danskuddannelse, FVU eller et særligt forløb. 

Mulighederne afhænger af medarbejderens 

opholdsstatus i landet og afklares med 

medarbejderens bopælskommune. 

 

Danskuddannelsen består af 6 moduler og 

den afsluttes med en prøve, som er 

adgangsgivende til flere uddannelser, og som 

også indgår som et sprogkrav til at søge om 

permanent ophold eller statsborgerskab. 

Uddannelsens indhold kan målrettes det sprog 

som bruges på arbejdspladsen. 

 

FVU har primært fokus på læsning og 

skrivning men rummer også mundtligt sprog. 

FVU består af 4 trin som afsluttes med en 

prøve. FVU forudsætter et vist niveau i dansk, 

som afklares ved en screening. FVU kan 

målrettes virksomhedens sprogbehov. 

Desuden kan FVU tilbydes som undervisning i 

matematik, engelsk og IT.  

 

Særlige forløb er relevante, hvis 

virksomheden har helt særlige behov, som 

ikke kan indpasses under bekendtgørelsen for 

hverken Danskuddannelsen eller FVU. 

Her vil der være egenbetaling for 

virksomheden. 

 

Betaling 

Undervisning under Danskuddannelses- eller 

FVU-loven er omkostningsfrit for 

virksomheden. Foregår undervisningen i 

arbejdstiden kan der søges godtgørelse for 

tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Undervisning 

For at oprette danskundervisning på 

virksomheden stilles der enkelte krav til et 

undervisningslokale. Desuden er der krav om 

et minimum antal deltagere afhængigt af 

hvilken undervisning, der er tale om. 

 

Kontakt: 

For yderligere oplysninger kontakt  

pædagogisk leder, Martin Krabbe Trolle 

mail: matro@slagelse.dk 

mobil: 2963 8624 

 

 

 

 

Ind i sproget – ud i livet 


