Danskret for S*-kursister pr. 1/7 2022
Danskretten starter, når man får tilsendt et tilbud om dansk fra kommunen. Denne
danskret gælder i 5 år fra tilbuddet.
Udløbsdatoen kan ikke ændres – heller ikke på grund af barsel, arbejde eller lignende.
I særlige tilfælde med længerevarende alvorlig sygdom, kan man dog søge om
forlængelse.
En danskuddannelse tager 2-3 år at gennemføre, så hvis man skal gennemføre hele
uddannelsen, er det vigtigt ikke at komme for sent igang i forhold til stopdatoen.
Danskuddannelsen er i udgangspunktet gratis, men
inden start af undervisning, skal S-kursister indbetale et
depositum på 2000 kr.
Man kan få sit depositum tilbage, når man stopper på
Sprogcentret.
Man fortaber dog sit depositum, hvis man
- stopper midt i et modul
- bruger længere tid på modulet end angivet her:

Depositum fortabes efter
Modul 1
6 måneder
Modul 2
6 måneder
Modul 3
7 måneder
Modul 4
8 måneder
Modul 5
9 måneder
Modul 6
9 måneder

Hvis man har mistet sit depositum, skal man betale igen, inden man kan starte med et
nyt modul.
Hvis man vil tage sin danskuddannelse gratis, er det derfor vigtigt at planlægge sine
pauser. En god idé er at tage eventuelle pauser, så man starter pausen, lige når man
har bestået modultest, - og altså inden man begynder det næste modul.
Hvis du får brug for en pause – så husk at snak med din lærer (i god tid!) om mulighed
for testning før pausen.
Ved modultesten skal du give testeren besked om, at du holder pause bagefter.

*S-kursister:
Kategorien omfatter arbejdstagere, studerende, personer med ophold efter friby-ordningen, personer med tidligere
dansk indfødsret, religiøse forkyndere, medfølgende ægtefæller til arbejdstagere og studerende, nordiske statsborgere,
vandrende arbejdstagere efter EU-reglerne, working holidays, volontører og visse grupper af praktikanter. Au pair-personer er
ikke omfattet af denne henvisningskategori. Au pair-personer henvist efter integrationsloven og omfattet af et
introduktionsforløb med ret til danskuddannelse efterdanskuddannelseslovens § 2f*.
Borgere som har ophold som flygtning eller familiesammenført hører ikke under denne kategori.
Er du i tvivl om hvorvidt du hører under denne kategori, kan du kontakte Sprogcentrets kontor.

