
Indberetningsskabelon

Indledning
SIRI har udarbejdet denne indberetningsskabelon med tilhørende vejledning for at understøtte kommunernes tilsyn med danskuddannelserne. 
Det er frivilligt for kommunerne at anvende skabelonen, men det anbefales for at sikre, at alle nødvendige områder i tilsynet berøres. 

Skabelonen er opdelt i fire dele:
1. Den samlede vurdering af tilsynet 
2. Det pædagogiske tilsyn.
3. Det administrative tilsyn.
4. Det økonomiske tilsyn.

Hver del er yderligere opdelt i forskellige fokusområder. Der skal kun indberettes for de fokusområder, hvor der er ført tilsyn.  

Den samlede indberetning i skemaet skal have et omfang på estimeret 10 - 15 sider. Der er imidlertid mulighed for at vedlægge bilag, og det 
anbefales, hvis der er fokuspunkter, der overstiger en halv side.  

Hvis kommunen har flere forskellige udbydere, indsendes en rapport for hver udbyder. Har en udbyder flere forskellige afdelinger, redegøres der 
for det samlede tilsyn med afdelingerne i én rapport. Hvis en kommune har skiftet udbyder i løbet af en tilsynsperiode, angives det løbende 
tilsyn med de to udbydere i én rapport, hvis det er muligt. Det skal tydeligt fremgå hvilken udbyder, de enkelte tilsynsaktiviteter handler om.

Vi benytter begreberne generelle mål og lokale mål i skabelonen. De generelle mål henviser til love, bekendtgørelser, regler og vejledninger 
indenfor danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., imens de lokale mål henviser til kommunens lokale udviklingsaktiviteter, pejlemærker 
og visioner for danskuddannelserne.

Personoplysninger
Personoplysninger i 
indberetningen

Der bedes om oplysninger om de tilsynsførende i forbindelse med afrapporteringen. Styrelsen for International 
Rekruttering og Integrations (SIRI) behandler disse oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) 
og databeskyttelsesloven. Se mere her http://uim.dk/siri/behandling-af-personoplysninger

Personoplysninger på de tilsynsførende:
Mikkel Strandgaard, udviklingskonsulent Arbejdsmarkedsafdelingen
T: 20817493, M: miks@skivekommune.dk 

Stine Christensen Mark, udviklingskonsulent Arbejdsmarkedsafdelingen
T: 51961011, M: scma@skivekommune.dk 
  

Rapporten på 
hjemmesiden

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vil gerne dele tilsynsrapporten på SIRI’s hjemmeside. 
Det er frivilligt for kommunerne og gøres udelukkende med henblik på videndeling. Angiv venligst herunder om der 
gives tilladelse til dette. De tilsynsførendes navne m.fl. vil ikke blive offentliggjort.

http://uim.dk/siri/behandling-af-personoplysninger
mailto:miks@skivekommune.dk
mailto:scma@skivekommune.dk


Skive Kommune giver tilladelse til, at SIRI deler tilsynsrapporten på Danskuddannelsernes hjemmeside.

Samlet vurdering af tilsynet

Fokusområde Redegørelse
Oplysninger om 
udbyderen/udbyderne

Angiv den eller de danskuddannelsestilbud, som kommunen har indgået driftsaftale med og derfor ført tilsyn med. 
Angiv herunder, om udbyderen er kommunal eller privat, samt om kommunen har skiftet udbyder inden for den 
toårige tilsynsperiode. Hvis der er skiftet udbyder angives tidspunktet.

I Skive Kommune udbydes danskuddannelse til voksne udlændinge af Sprogcenter Skive. Sprogcenter Skive er et 
kommunalt sprogcenter, og i 2019 blev sprogcentret organisatorisk lagt sammen med jobcentrets 
integrationsafdeling, JobStart. Det er sket for at sikre større sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen, 
danskundervisningen og øvrige indsatser - både internt i kommunen og overfor borgerne. Organisatorisk er 
integrationsafdelingen forankret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Sprogcentret har i oktober 2020 268 kursister fordelt på ca. 40 nationaliteter. Nedenfor er Sprogcenter Skives mål 
og værdier beskrevet.

Sprogcenter Skives mål:
Undervisningens overordnede mål er, at kursisterne kvalificeres til selvforsørgelse for herigennem at blive aktive 
medborgere i det danske demokratiske samfund.

Sprogcenter Skives værdier:
Sprogcenter Skive er et lille sprogcenter og kan derfor være nærværende i forhold til den enkelte kursist. Vi arbejder 
for optimal trivsel for såvel kursister som lærere, fordi vi mener, at trivsel og læring hører uløseligt sammen.

Sprogcenter Skives lærere arbejder i teams og tilrettelægger undervisningen med henblik på den enkelte kursists 
læring og jobmål. Lærerne opkvalificeres og udvikles løbende via kurser og efteruddannelse.

Sprogcenter Skive prioriterer kvalificeret undervisning, et højt serviceniveau, fleksibilitet og god omgangstone i 
forhold til såvel kursister som samarbejdspartnere.

www.sprogcenter-skive.dk 

Skive Kommune har ikke skiftet udbyder inden for den toårige tilsynsperiode.

De tilsynsførende

Se punkt 2.6 i 
vejledningen

Redegør for de tilsynsførende, der har været involveret i tilsynet, herunder i hvilket omfang, der har været anvendt 
personale med pædagogisk kompetence i dansk som andetsprog for voksne i opfølgning og vurdering af 
undervisningens kvalitet 

http://www.sprogcenter-skive.dk/


Tilsynet med sprogcentret er ført på kommunalbestyrelsens vegne af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Skive 
Kommune. De tilsynsførende er cand.scient.adm. Mikkel Strandgaard og cand.mag. i kommunikation Stine 
Christensen Mark. Formålet med tilsynet er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i 
danskuddannelsesloven og lever op til de lokale mål for sprogcentret.  Tilsynet er ført i løbende dialog mellem de 
tilsynsførende og leder af integrationsafdelingen.

Derudover har Skive Kommune indgået et samarbejde med Viborg Kommune på det pædagogiske tilsyn, hvor to 
sprogcenterlærere fra hhv. Sprogcenter Skive og Sprogcenter Viborg med pædagogisk kompetence i dansk som 
andetsprog for voksne har afholdt interview for hinanden. Fokus i interviewet har været på undervisningens kvalitet 
og medarbejdernes kompetenceudvikling samt drøftelse af enkelte læringsplaner. Skive Kommune har valgt at 
inddrage denne metode i tilsynsrapporten for at få en vurdering af undervisningens kvalitet fra en lærer med 
pædagogiske kompetence i dansk som andetsprog for voksne. Skive Kommune har blandt andet brugt interviewet i 
det pædagogiske tilsyn til en helhedsvurdering af undervisningskvaliteten for kursisterne.

Tilrettelæggelse af det 
løbende tilsyn

Se punkt 2.3 i 
vejledningen

Redegør for hvordan det samlede tilsyn er tilrettelagt løbende. Vedlæg i den forbindelse gerne årshjul eller anden 
relevant dokumentation, der angiver de løbende aktiviteter. 

Samarbejdet og den løbende dialog med sprogcentret er centrale elementer i kommunens løbende tilsyn med 
sprogcentret. Samarbejdet og dialogen sikres blandt andet ved, at lederen af integrationsafdelingen – herunder 
sprogcentret indgår i ledergruppen i hele Arbejdsmarkedsafdelingen, ved at arbejdsmarkedschefen holder 
regelmæssige møder med leder af integrationsafdelingen og ved forvaltningens månedlige budgetopfølgninger med 
sprogcentret. 

Konkret bliver der afholdt ledermøde på tværs af hele arbejdsmarkedsafdelingen her 14. dag, mens 
arbejdsmarkedschefen fast har individuelt møde med leder af integrationsafdelingen én gang om måneden – eller 
efter behov.

Tilsynets samlede 
vurdering

Angiv tilsynets samlede vurdering af kvaliteten af kommunens danskuddannelsestilbud på baggrund af det førte 
tilsyn. Vurderingen skal baseres på resultaterne af det samlede økonomiske, administrative og pædagogiske tilsyn. 
Hvis kommunen har udarbejdet en handleplan på baggrund af tilsynet beskrives denne også kort.

Tilsynets samlede vurdering af Sprogcenter Skive er, at Sprogcenteret er velfungerende og opfylder formålet ved at 
være et sprogcenter. Dette gælder både for den pædagogiske, administrative og økonomiske del. 

Tilsynet vurderer, at sprogcentrets samarbejde med lokale aktører er ok. Der vil fortsat være fokus på, at 
samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal udvikles mere i den kommende periode.

Tilsynet vurdering af undervisningens indhold og kvalitet på sprogcentret er, at undervisningens indhold og kvalitet 
er tilfredsstillende. 

Pædagogisk tilsyn
Fokusområde Redegørelse Dokumentation



Hvordan er det 
pædagogiske tilsyn 
overordnet set ført?

Se kap.5, særligt afsnit 5.3-
5.3.10 i vejledningen

Beskriv:
1. Hvordan tilsynet er tilrettelagt og hvilke fokusområder, der har været.  Angiv herunder, om der er inddraget 

en risikovurdering (se vejledningens punkt 2.4.1) af danskuddannelsestilbuddet i forbindelse med tilsynets 
tilrettelæggelse, samt om der har været fokus på et særligt udviklingsområde. Angiv også her, hvis corona-
nedlukningen har givet anledning til særlige tiltag, som fx tilsyn med de særlige midlertidige regler på test og 
prøveområdet, udbyders onlinetilbud eller andet.
I Skive Kommune er der et særligt fokus på fravær, da der i samarbejde med jobcentret 
er et ønske om at nedbringe et meget højt fravær blandt ledige i aktive tilbud. Det sker 
for at forbedre deres muligheder for at modtage undervisning, deltage i 
beskæftigelsesfremmende tilbud og blive integreret på arbejdsmarkedet. Herudover har 
der ikke været et specifik fokus for tilsynet.

1) Angiv kort om der er områder nævnt i skabelonen, der ikke er ført tilsyn med, fx fordi der har været et 
særligt fokus. 
Tilsynet har forsøgt at inddrage alle elementerne fra skabelonen i større eller mindre 
omfang

2) De overordnede metoder og redskaber, der er anvendt i forbindelse med tilsynet (se punkt 2.5. samt kapitel 
5 i vejledningen for mere information om redskaber i tilsynet).
Skive Kommune har indgået et samarbejde med Viborg Kommune om det pædagogiske 
tilsyn, hvor to sprogcenterlærere fra hhv. Sprogcenter Skive og Sprogcenter Viborg med 
pædagogisk kompetence i dansk som andetsprog for voksne har afholdt interview for 
hinanden.

Derudover er der ført tilsyn gennem interview med souschefen og lederen af 
sprogcenteret og integrationsafdelingen.

Grundet de nuværende Covid-19 omstændigheder har tilsynet i år ikke prioriteret fysiske 
tilsynsformer såsom fysiske møder, observation af undervisning og uanmeldt besøg.

3) I hvilke dele af tilsynet, der er inddraget personale med faglighed inden for faget dansk som andetsprog for 
voksne.
Primært i det pædagogiske tilsyn.

Udbyders 
danskuddannelsestilbud 
og profil

Se punkt 5.1. i vejledningen

Beskriv kort udbyderens/udbydernes samlede tilbud, herunder danskuddannelse, brancherettede tilbud, 
virksomhedsforlagt undervisning og tilbud til kursister med særlige behov. Samarbejdsparter, som fx virksomheder 
og/eller uddannelsesinstitutioner kan også beskrives her1.

Sprogcenter Skive udbyder danskuddannelse 1, danskuddannelse 2 og danskuddannelse 3 til 
kursisterne. Derudover tilbyder sprogcentret brancherettede tilbud og virksomhedsforlagt 
undervisning i det omfang, det er muligt. 

Angiv eventuelle 
bilag.

1 Der skal ikke medtages oplysninger om udbyders evt. FVU-tilbud, da tilsyn med dette ikke hører under kommunernes tilsynsforpligtelse med danskuddannelserne.



Sprogcentrets fælles mål for undervisningen på de tre uddannelser er, at kursisterne med afsæt i 
egne ressourcer udvikler dansksproglige kompetencer, så kursisterne kan opnå beskæftigelse og 
selvforsørgelse på det danske arbejdsmarked.

Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens dansksproglige forudsætninger og sprogbehov 
og bliver tilrettelagt, så det passer til kursistens egne behov.

Udbyderens målgruppe Angiv antallet af kursister, kursisttyper (I-kursister og S-kursister), samt fordeling på danskuddannelser

Fordeling af kursisttyper
Danskuddannelse 2019 

I-kursister
2019 
S-kursister

2020  
I-kursister

2020 
S-kursister

1 40 1 61 2
2 38 129 74 157
3 12 34 14 50

Bilag 1
Yderligere 
beskrivelse af 
kursisternes 
alder, 
bopælskommune 
og nationalitet 

Undervisningens 
fleksibilitet

Se punkt 5.1.1 i vejledningen

Hvis der er ført tilsyn med undervisningens fleksibilitet angiv da:
1) Hvilke metoder, der er anvendt i tilsynet, som fx uformelt tilsyn på møder, dokumentstudier, stikprøver mv. 

Dialog med sprogcentrets ledelse samt løbende evaluering af udbud og behov for fx 
aftenundervisning samt virksomhedsforlagt undervisning. 

2) Tilsynets vurdering af, om undervisningen lever op til de generelle og lokale mål.
Loven kræver, at undervisningen tilpasses den enkeltes kursist forudsætninger og behov, 
lige som undervisningen tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold, der 
understøtter kursistens beskæftigelse, uddannelse eller aktivering. 

På Sprogcenter Skive udbydes danskuddannelse 1, danskuddannelse 2 og 
danskuddannelse 3 både som dag- og aftenundervisning. Dette lever op til kravene om 
fleksibilitet og muligheden for at kombinere med andre aktiviteter. 

Endvidere overholder sprogcentret fristen for optagelse af nye kursister, der skal starte 
på danskuddannelse senest en måned efter, at de har modtaget tilbuddet om deltagelse i 
danskuddannelse.

Kommunen vurderer, at undervisningstilbuddets fleksibilitet lever op til de generelle og 
lokale mål om løbende at tilpasse undervisningen, så den fremmer den enkeltes 
arbejdsmæssige situation og mulighed for at deltage i jobcentrets tilbud.

Angiv eventuelle 
bilag.

Undervisningens omfang Hvis der er ført tilsyn med undervisningens omfang, angiv da:
1) Hvilke metoder, der er anvendt, som fx uformelt tilsyn på møder, dokumentstudier, stikprøver mv.

Tilsynet har indgået et samarbejde med Viborg Kommune på det pædagogiske tilsyn, hvor to 
sprogcenterlærere fra hhv. Sprogcenter Skive og Sprogcenter Viborg med pædagogisk kompetence i dansk som 
andetsprog for voksne har afholdt interview for hinanden.

Angiv eventuelle 
bilag.



Se punkt 5.1.3 i vejledningen
2) Hvor mange timers undervisning, der udbydes på de tre danskuddannelser, samt hvilke forskellige elementer 

undervisningen består af. 
Danskundervisningen på sprogcentret består af forskellige elementer - herunder blandt 
andet skemalagte undervisningslektioner samt hjemmearbejde, som kan være sproglige 
opgaveløsninger.

Den skemalagte undervisning på dagholdene er 12 lektioner pr. uge på danskuddannelse 
1 (3 dage á 4 lektioner), 14 lektioner på danskuddannelse 2 og 15 lektionerne på 
danskuddannelse 3 (3 dage á 4-5 lektioner).

På aftenholdene undervises der 6 lektioner pr. uge (2 undervisningsdage á 3 lektioner).

3) Tilsynets vurdering af, om omfanget lever op til de generelle og lokale mål.
Tilsynet vurderer, at timetallet på danskuddannelserne er tilfredsstillende. Det vurderes, 
at eleverne på danskuddannelse 1 ikke kan fastholde koncentrationen for mere end 4 
lektioner pr. dag. Derudover vurderes det, at undervisningen på aftenholdene rammer 
balancepunktet imellem kursisternes mulighed for at opnå progression og deres tid til 
uddannelse på trods af arbejdet.

Fremmøde og fravær

Se punkt 5.3.6 i vejledningen 

Angiv fraværsprocenten på alle tre danskuddannelser. 

Uddannelse Fravær, landsgennemsnit (2019) i pct. Fravær, udbyders gennemsnit (2019)
DU1 36,1 34%
DU2 36,2 34%
DU3 33,4 26%

Den gennemsnitlige fraværsprocent for alle tre danskuddannelser på sprogcentret var i 2019 på 
32,4 %. Sprogcenter Skive placerer sig i top-15 ift. gennemsnitlig fraværsprocent. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Tilsyn med fremmøde og 
fravær

Se punkt 5.3.6 i vejledningen 

Hvis der er ført tilsyn med fremmøde og fravær, angiv da:
1) Hvilke metoder der er anvendt, som fx dokumentstudier, stikprøver, uformelt tilsyn via møder eller andet. 

Skive Kommune har indgået et samarbejde med Viborg Kommune om det pædagogiske 
tilsyn, hvor to sprogcenterlærere fra hhv. Sprogcenter Skive og Sprogcenter Viborg med 
pædagogisk kompetence i dansk som andetsprog for voksne har afholdt interview for 
hinanden. Dette betyder, at sprogcenterlæren fra Viborg har spurgt sprogcenter læren 
fra Skive indtil arbejdsgangene ift. sygefravær. Derudover er der ført tilsyn gennem 
interview med souschefen og lederen af sprogcenteret og integrationsafdelingen. 

2) Om der er opfølgning fra tidligere tilsyn.
Der foreligger ingen opfølgningspunkt ift. fravær fra tidligere tilsyn. Men der er i Skive 
Kommune et konstant fokus på fravær hos ledige. 



3) Tilsynets vurdering af udbyders håndtering af fremmøde og fravær.
Undervisningen på sprogcentret gennemføres i praksis meget fleksibelt, så kursisterne 
har mulighed for at tilpasse det med deres arbejde. Nogle kursister har trods 
sprogcentrets fleksibilitet stadig et højt fravær på grund af arbejde. 

Sprogcentret tildeler stor værdi i, at lærerne får en relation til kursisterne i 
undervisningen og får tilrettelagt en relevant undervisning for kursisterne, der giver 
kursisterne motivation for at deltage. 

Sprogcentret har tidligere haft et særligt fokus på ”nedsat sygefravær og højere 
fremmøde”. Det arbejde fortsætter, og der bliver arbejdet med at iværksætte et nyt 
tilbud, der skal nedbringe sygefraværet blandt borgere i aktive tilbud. Indsatsen sætter 
fokus på at forebygge og reducere det sygefravær, som faktisk kan forebygges. Det sker 
i samarbejde med jobcentret.

Tilsynet vurderer, at arbejdsgangene omkring håndtering af fremmøde og fravær er 
tilstrækkelige. Dette punkt uddybes yderlig i det administrative tilsyn.

Gennemførselshastighed

Se punkt 5.3.7 i vejledningen

Angiv kursisternes gennemførselshastighed pr. danskuddannelse ( Tallene kan findes i ’Aktiviteten hos udbydere af 
danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2019´ Bilagstabel C3). Uddyb gerne med informationer om 
gennemførselshastighed pr. modul (se vejledningens bilag 2). Gennemførselshastigheden betegner det gennemsnitlige 
antal skemalagte undervisningslektioner pr. kursist før bestået modultest (der skelnes ikke mellem forskellige typer 
kursister). 

Uddannelse Landsgennemsnit (2019) Sprogcentrets 
gennemførselshastighed

DU1 226 291

DU2 154 233

DU3 122 263

Vurder på baggrund af det sprogcentrets gennemførselshastighed sammenlignet med landsgennemsnittet:
Skive Kommune vurderer, at sprogcentrets gennemførselshastighed er tilfredsstillende på 
baggrund af en analyse af gennemførselsagtighed og karaktergennemsnit i 2019. 

Gennemførselshastigheden på danskuddannelse 3 gav ved seneste tilsyn anledning til nærmere 
analyse og til at følge udviklingen.

Analysen baserede sig på en sammenligning med 8 andre sprogcentre. Samlet set viste 
analysen, at Sprogcenter Skive er på niveau med mange af de mindre sprogcentre i de mindre 
kommuner. Analysen viste endvidere, at kursisternes beskæftigelse- og/eller uddannelsesstatus 
samt sprogcentrenes visitationspraksis har en væsentlig betydning for sprogcentrenes resultater 

Angiv eventuelle 
bilag.

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/danskuddannelserne-filer/Aktivitetenhosudbydereafdanskuddannelseforvoksneudlndingem.fl.2019.pdf
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/danskuddannelserne-filer/Aktivitetenhosudbydereafdanskuddannelseforvoksneudlndingem.fl.2019.pdf


på gennemførselshastighed og karaktergennemsnit. På den baggrund var konklusionen, at der 
ikke skulle ændres på nuværende praksis på Sprogcenter Skive. 

Ovenstående forhold vurderes stadig at gøre sig gældende. Men det er selvfølgelig et område, 
både Skive Kommune og Sprogcenter Skive er opmærksom på.

Prøvekarakterer

Se punkt 5.3.8 i vejledningen 

Udfyld tabellen nedenfor og beskriv kursisternes karaktergennemsnit for hver danskuddannelse. 

Uddannelse Landsgennemsnit (2019) Sprogcentrets 
karaktergennemsnit

DU1 6,1 5,9
DU2 6,3 6,3
DU3 6,4 6,0

Vurder på baggrund af det sprogskolens karaktergennemsnit sammenlignet med landsgennemsnittet:
Kursisternes karaktergennemsnit i 2019 sammenlignes i ovenstående tabel med sprogcentrenes 
landsgennemsnittet i 2019. Tabellen viser resultaterne for i alt 69 tilmeldte til prøverne på 
Sprogcenter Skive:

 Danskuddannelse 1: 25 personer, 25 bestået
 Danskuddannelse 2: 31 personer, 30 bestået
 Danskuddannelse 3: 13 personer, 12 bestået

Eftersom Sprogcenter Skive har et lille antal af kursister, kan enkelte personers resultater give 
udsving i de samlede resultater og beståelsesprocenten. 

Kommunen vurderer, at de opnåede karakter på danskuddannelserne 1, 2 og 3 i 2019 er 
tilfredsstillende. Dette skyldes, at sprogcentrets karaktergennemsnit er tæt på 
landsgennemsnittet, samtidig forsøger Sprogcenter Skive at gøre en ekstra integrationsindsats, 
hvor der er stor tålmodighed med borgere med lav eller ingen progression. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Lærerkvalifikationer og 
kompetenceudvikling
Lærerkvalifikationer

Se punkt 5.3.9 i vejledningen

Angiv 
1) Antallet af ansatte på danskuddannelserne

Sprogcenter Skive har pr. 1. oktober 2020 11 lærere ansat, der i alt udgør 10,4 årsværk. 
Danskuddannelsesloven kræver, at lærere, der varetager danskuddannelse skal have de 
nødvendige pædagogiske og faglige kompetencer

2) Hvor mange der har gennemført eller er optaget på uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for 
voksne inden for et år fra ansættelsestidspunktet (jf. § 24, BEK nr 1089 af 26/06/2020). 
Underviserne på Sprogcenter Skive lever op til dette krav, da alle lærerne har 
gennemført uddannelse eller er optager på uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om 
uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for voksne.

Angiv eventuelle 
bilag.



3) Hvor mange undervisere, der har dispensation fra lærerkvalifikationskravet. 
Ingen.

Lærerkvalifikationer og 
Kompetenceudvikling

Se punkt 5.3.9 i vejledningen

Hvis der har været ført tilsyn med lærerkompetencerne, angiv da: 
1) Hvilke metoder, der er anvendt, som fx dokumentgranskning, stikprøver, interviews mv.

Dokumentgranskning, samtidig er der spurgt ind til netop dette i interviewene mellem 
sproglæreren fra Viborg og Skive. 

2) Hvilke efteruddannelsesaktiviteter udbyderen/udbyderne har gennemført som led i kompetenceudvikling af 
underviserne, herunder deltagelse i SIRI’s kvalitetssikrende seminarer og konferencer på test- og 
prøveområdet.
Der har været en række efteruddannelsesaktiviteter. Fælles har lærerne været på kurser 
over to dage. Der har bl.a. været et kursus i læsning. Der har også været et seminar 
med fokus på funktionelt sprogbrug. Der er også individuelle kurser som infomøder, 
modultestseminar og andre særlige kurser.

Angiv eventuelle 
bilag.

Overordnet vurdering af -
lærerkvalifikationer og 
kompetenceudvikling

Hvis der har været ført tilsyn med lærerkompetencerne, angiv da:
1) Tilsynets vurdering af undervisernes kvalifikationer.

Tilsynet vurderer, at undervisernes lærerkvalifikationer og muligheder for 
kompetenceudvikling er tilfredsstillende.

2) Eventuelle anbefalinger, opfølgningspunkter og udviklingsmål.
Ingen anbefalinger, opfølgningspunkter eller udviklingsmål. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Tilsyn med 
undervisningen
Pædagogisk tilsyn med 
den 
beskæftigelsesrettede 
danskundervisning

Se punkt 5.3.1., 5.3.2, 5.3.3, og 
5.3.4 i vejledningen

Redegør for:
1) Hvilket fokus, der har været for det konkrete tilsyn med undervisningens indhold og kvalitet, som fx et tema 

eller andet.
Fokus for tilsynet har været på, om der har været de elementer tilstede, der skal være 
ift. at sikre de bedst mulige rammer for undervisningen af voksne udlændinge. I den 
forbindelse har der været et stort fokus på fagfællesbedømmelsen fra Viborg samt 
interview med leder og souschef. Fagfællesbedømmelse har taget afsæt i følgende fire 
tematikker; 1. Undervisningen indhold og form, 2. Kompetenceudvikling, 3. 
Undervisningstilbuddet, 4. Læringsplaner. 

2) Tilsynets vurdering af den beskæftigelsesrettede danskundervisning. Inddrag i den forbindelse data fra 
observation af undervisningen, samt evt. fagfællebedømmelse, selvevaluering, granskning af læreplaner 
samt interview med undervisere og kursister.  
Tilsynet med undervisningen på sprogcentret har været ført i løbende dialog og 
samarbejde med sprogcentret. Endvidere har arbejdsmarkedschefen haft løbende dialog 
om den overordnede udvikling på sprogcentret. 

Angiv eventuelle 
bilag.



Derudover er der et tæt samarbejde i integrationsafdelingen mellem JobStart og 
sprogcentret, hvor der særligt er fokus på kursisternes progression. Det tætte 
samarbejde giver mulighed for at følge resultaterne og håndtere særlige 
opmærksomhedspunkter undervejs.

I interviewene mellem de to sprogcentrelærer fra Viborg og Skive fremstår det klart, at 
der er et stort fokus på beskæftigelse i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges fx 
på hverdagsaktiviteter vedrørende beskæftigelse. Elementer fra praktikpladser inddrages 
i undervisningen, så kursisten i højere grad kan forholde sig til det. Kompleksiteten ift. 
arbejdsmarkedsområdet stiger med modulerne. På modul 1-3 inddrages kursisternes 
praktik i undervisningen. De får et ordforråd inden for hverdagsaktiviteter med henblik 
på beskæftigelse. På modul 2-3-4 arbejdes der fx med jobtitler og jobfunktioner. På 
Modul 5-6 bygges der yderlig ovenpå, hvor der arbejdes med arbejdskultur. 

For at skabe sammenhæng mellem undervisningen og den beskæftigelsesrettede indsats 
har lærerne været på praktikbesøg på et af praktikstederne, hvor mange kursister har 
været. Der har af og til været specifikke opgaver i forhold til enkelte kursister, som 
hjælper dem til fastansættelse eller at varetage deres job, med konkret ordforråd, 
smalltalk med kunder og sproghandlinger.

Tilsynet betragter tilsynet som tilfredsstillende.

Tilsyn med visitation, test 
og prøver. 

Se punkt 5.3.7., 5.3.8., 5.3.10., 

Hvis der har været ført tilsyn med visitation og indplacering, afholdelse og vurdering af test og/eller prøver angiv da
1) Hvilket fokus der har været for tilsynet

Fokus for tilsynet har været, hvordan kursisten indplaceres. Når ny kursist starter op i 
Sprogcenter Skive granskes det faglige niveau gennem fx det skolemæssige 
uddannelsesniveau, samt samtale med kursisten.

På Sprogcenter Skive har lærerne ansvaret for, at kursisternes tilmelding til prøver følger 
de generelle regler for danskuddannelserne. Sprogcentrets lærere tilmelder kursisterne 
ud fra vurderingen af, om kursisterne kan bestå henholdsvis modultesten eller 
afslutningsprøven, da lærerne kender til kursisternes faglige progression.

2) Hvilke metoder, der er anvendt, som dokumentgranskning, stikprøver, observation, interviews mv. 
Interview med leder og souschef fra Sprogcenter Skive. 

3) Tilsynets vurdering af udbyders opgaveløsning på de områder, der er ført tilsyn med. Angiv desuden om der 
har været ført et statsligt tilsyn med visitation og indplacering og/eller danskprøverne og inddrag resultatet 
heraf.
Tilsynet betragter tilsynet som tilfredsstillende. Der har ikke været ført et statslig tilsyn 
med visitation og indplacering. 

Angiv eventuelle 
bilag.



Administrativt tilsyn

Fokusområde Redegørelse Dokumentation
Hvordan har det 
administrative tilsyn 
været ført

Se kapitel 3 og punkt 5.3.6. i 
vejledningen

Beskriv 
1) Indholdet i det administrative tilsyn, herunder om der er ført tilsyn med andre områder end de områder, der 

fremgår af indberetningsskemaet.
Fokuspunkterne for det administrative tilsyn har været samarbejdet og arbejdsgangene 
mellem sprogcentret og kommunen, her især samarbejdet med JobStart, så kursisterne 
sikres det rette danskuddannelsesforløb hos sprogcentret.  

2) Hvordan tilsynet er ført, herunder hvilke metoder, der har været anvendt i forbindelse hermed, fx inddragelse 
af data, dokumentstudier, stikprøver mv. (se punkt 2.5. i vejledningen for mere information om redskaber i 
tilsynet).
Det administrative tilsyn med sprogcentret er ført gennem interview med souschefen og 
lederen af sprogcenteret og integrationsafdelingen. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Rationelle og effektive 
sagsgange.

Se kap 3 og punkt 3.2. og 3.3. 
i vejledningen 

Hvis der er ført tilsyn med sagsgange mellem kommune og udbyder angiv da: 
1) Tilsynets fokusområder i forhold til tilsynet med udbyderen/udbyderne og kommunens koordinering af 

sagsgange, fx ift. fravær, koordinering mellem kommunen og udbyderen om I-kursisters samlede tilbud.
Snitfladerne i samarbejdet mellem sprogcenteret og jobcenteret er et fokusområde. Skive 
Kommune har bl.a. for at styrke denne relation valgt at samle sprogcenteret og 
integrationsafdelingen i jobcenteret i en fælles afdeling med en fælles leder. Dette har 
medført en stærkere relation og koordinering mellem de to afdelinger.  

I tilrettelæggelsen af den enkelte I-kursists integrationsprogram samarbejdes der mellem 
jobcentret og sprogcentret om at tilrettelægge danskundervisningen, så kursisten har 
mulighed for at deltage i danskundervisning parallelt med de virksomhedsrettede 
aktiviteter. 

Tilsynet erfarer derudover, at sprogcentret har været fleksible ift. tilrettelæggelsen af 
undervisningen bl.a. gennem virksomhedsforelagt undervisning.  

2) Hvilke metoder der er anvendt i tilsynet, fx interview, stikprøver uformelt tilsyn på møder mv.
Interview med souschefen samt lederen af sprogcenteret og integrationsafdelingen. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Indberetning af fravær 
til kommunen

Se punkt 3.2. i vejledningen

Hvis der er ført tilsyn med indberetning af fravær til kommunen angiv da:
1) Hvordan tilsynet er ført, fx via stikprøver, dokumentstudier, interview, som uformelt tilsyn på møder mv.

Tilsynet er foretaget gennem dokumentstudier og interview med souschefen og lederen af 
sprogcenteret og integrationsafdelingen.

2) Tilsynets vurdering af, om udbyderen overholder gældende aftaler mv. om indberetning af data til 
kommunen.

Angiv eventuelle 
bilag.



Kursisternes fremmøde/fravær er fortsat et fokusområde hos Sprogcenter Skive. For 
kursister på offentlig forsørgelse har jobcentret og sprogcentret i samarbejde tilrettelagt 
procedurer med henblik på at nedbringe fravær. Kursisten skal melde afbud til 
sprogcentret pr. telefon, hvor fraværet og eventuelt årsag bliver noteret i IT-systemet 
Ludus. Der skelnes mellem ”lovligt” og ”ulovligt” fravær - ”ulovligt” fravær bliver 
sanktioneret økonomisk. Borgeren skal hver måned aflevere et fremmødeskema til 
jobcentret, hvor sprogcentret har angivet evt. fravær. Der udbetales kun ydelse, hvis 
dette overholdes. 

I november 2018 har Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed 
offentliggjort en analyse af fravær fra danskundervisningen, hvor Skive Kommune 
placerer sig blandt top 10 kommuner med lavest fravær. I analysen bliver Sprogcenter 
Skives procedure for indberetning af fravær nævnt som et godt eksempel til andre 
sprogcentre. Sprogcenteret har ikke ændret på disse procedurer og placerer sig også i 
toppen i 2019.

Tilsynet vurderer, at udbyderen overholder gældende aftaler mv. om indberetning af data 
kommunen. 

Tilsyn med udbydernes 
interne administrative 
procedurer

Se punkt 3.1. i vejledningen

Hvis der er ført tilsyn med udbydernes interne administrative procedurer angiv da:
1) Tilsynets fokusområder i forhold til udbyderens/udbydernes interne administrative procedurer. Det kan fx 

være tilmelding til prøver, deltagerbetaling, depositum, administration af klippekort, sikkerhed i forhold til 
modultest og prøver eller andet relevant. 
På Sprogcenter Skive har lærerne ansvaret for, at kursisternes tilmelding til prøver følger 
de generelle regler for danskuddannelserne. Sprogcentrets lærere tilmelder kursisterne ud 
fra vurderingen af, om kursisterne kan bestå henholdsvis modultesten eller 
afslutningsprøven, da lærerne kender til kursisternes faglige progression. Lærerne kan via 
IT-systemet Ludus sikre sig, at tilmeldingen til modultest og prøve i danskuddannelse 1, 
danskuddannelse 2 og danskuddannelse 3 for kursisterne sker inden klippekortet udløber. 

Kursisterne står selv for tilmeldingen til medborgerskabsprøven og indfødsretsprøven.
2) De metoder, der er anvendt i tilsynet, fx stikprøver, dokumentstudier, uformelt tilsyn på møder mv.

Interview med souschefen og lederen af sprogcenteret og integrationsafdelingen, samt 
hjemmesidegranskning. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Relevant tilgængelig 
information

Se punkt 5.2.5 i vejledningen

Hvis der er ført tilsyn med tilgængeligheden af information om danskuddannelserne, betaling, tilmelding til test og prøver 
mv. angiv da: 

1) Tilsynets fokusområder ift. om information er tilgængelig hos udbyderen, herunder fx information om 
undervisningsmuligheder, hold, depositum, deltagerbetaling og prøver. 
Tilsynet har gransket sprogcenter-skive.dk og har fundet, at oplysningerne ikke er 
opdateret ift. ny lovgivning. Dette betyder, at bl.a. deltagergebyr og depositum ikke er 
opdateret jf. lovgivningen. Tilsynet har gjort sprogcenteret opmærksom på dette, 
hvorefter sprogcenteret rettede det. Sprogcentret fortæller yderlig, at den manglende 

Angiv eventuelle 
bilag.



opdatering skyldes overgang til ny hjemmeside 1. december 2020, hvorfor fokus ikke har 
været på den gamle.

2) De metoder, der har været anvendt i forbindelse hermed, fx observation, hjemmesidegranskning mv.
Hjemmesidegranskning. 

Overordnet vurdering af 
det administrative tilsyn

Redegør for det administrative tilsyns samlede konklusioner og angiv eventuelle opfølgningspunkter og udviklingsmål:

Skive Kommune vurderer overordnet set, at indberetning af data til ministeriet og kommunen 
samt de interne administrative procedurer sker efter de generelle og lokale mål for 
danskuddannelserne.

Tilsynet påpeger, at sprogcenteret i fremtiden skal være opmærksom på regelmæssig opdatering 
af hjemmeside.

Angiv eventuelle 
bilag.

Økonomisk tilsyn

Fokusområde Redegørelse Dokumentation
Hvordan har det økonomiske 
tilsyn været ført

Se kap. 4 og punkt 4.1. i 
vejledningen

Beskriv 
1) Indholdet i det økonomiske tilsyn, herunder om der er ført tilsyn med andre områder end de områder, som 

fremgår af indberetningsskemaet. 
Der har ikke været anmærkninger til revisionen af sprogcentrets regnskab.

2) Hvordan tilsynet er ført, herunder hvilke metoder der er anvendt i det økonomiske tilsyn fx gennem 
dokumentstudier som kontrol af udbyderens regnskabsrevision, stikprøver, uformelt tilsyn på møder eller 
andet. 
Tilsynet er ført gennem kontrol af sprogcenterets regnskabsrevision. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Modultakster

Se punkt 4.2. i vejledningen

Angiv modultakster og foretag en samlet vurdering af modultaksterne. Sammenlign evt. med udbydere i 
sammenlignelige kommuner.

Uddannelse Landsgennemsnit (2019) Kommunens udbyder
DU1 26.742 36.261
DU2 15.842 22.016
DU3 13.135 19.814

Tilsynet vurderer, at de høje modultakster på de tre danskuddannelser hænger sammen med 
kursistantallet på holdene. Sprogcenter Skive er et lille sprogcenter, hvorfor der er relativt få på 
holdende.

Derudover har sprogcentret udført en særlig indsats for en gruppe borgere. Sprogcentret har brugt 
særlig lang tid på borgere med meget lav progression, hvilket selvfølgelig påvirker 
gennemførselshastigheden. Skive Kommune lavede i sommer 2019 en undersøgelse af 

Angiv eventuelle 
bilag.



gennemførselshastigheden i sprogcentret. I analysen var konklusionen at Skive Kommune havde 
en lavere gennemførselshastighed på grund af kursistprofilen i sprogcenteret.
  

Hensigtsmæssig 
udnyttelse af offentlige 
ressourcer

Se punkt 4.2. i vejledningen

Redegør for tilsynets vurdering af:
1) Hvordan driftsaftalen sikrer en hensigtsmæssig udnyttelse af offentlige ressourcer.

Skive Kommune og Sprogcenter Skive har en 50/50 driftsaftale. Det betyder, at 50% af 
modultaksten bliver betalt ved opstart, mens de resterende 50% bliver betalt ved bestået 
modul. 

Driftsaftalen sikrer, at sprogcenteret har et konstant fokus på progression, da 50% af 
deres indtægt er betinget heraf.
 

2) Sammenhængen mellem pris og kvalitet. Inddrag herunder resultaterne af det pædagogiske og administrative 
tilsyn. 
Sprogcenter Skive har været økonomisk presset på grund af lavere kursisttal samtidig med 
lavere progression hos kursisterne. Skive Kommune har dermed over de seneste år lavet 
flere justeringer i personalestaben. Der er siden 1. maj 2018 afskediget 8 lærere. Samtidig 
er to lærere pt. på orlov uden vikariering.  

Det giver nogle didadiske udfordringer. Det har været svære at lave differentieret 
undervisning, da der er et større niveaumæssigt spænd i modulerne. Tilsynet vurderer, at 
kvaliteten stadig er god i sprogcentret, og der stadig er mulighed for at tilpasse 
undervisningen til den enkelte. 

Angiv eventuelle 
bilag.

Overordnet vurdering 
af det økonomiske 
tilsyn

Beskriv kommunens overordnede vurdering af det økonomiske tilsyn. Angiv eventuelle anbefalinger, opfølgningspunkter og 
udviklingsmål.

Tilsynet vurderer det økonomiske tilsyn som værende tilfredsstillende.

Angiv eventuelle 
bilag.



Bilag 1. Sprogcenter Skive i tal (Oktober 2020)

Kursisternes alder

Kursisternes alder
15-29 38,7 %
30-39 37,6 %
40-49 17,3 %
50+ 6,7 %

Kursisternes bopæl

Kursister fordelt på bopælskommune
Skive 234 87,8 %
Viborg 13 4,9 %
Holstebro 6 2,3 %
Andre 15 5 %
Total 268 100 %

Kursisternes nationalitet

Kursister fordelt på nationalitet
EU-lande 73 27,8 %
Ukraine 81 30,5 %
Mellemøsten (heraf Syrien 119) 58 18,4 %
Somalia 13 1,1 %
Asiatiske lande 18 8,5 %
Eritrea 11 4,1 %
Andre lande 19 7,8 %
Statsløs 5 1,8 %
Total 68 100 %


