
Information om 
klippekortet, depositum 

og betaling af 
danskuddannelse 

KLIPPEKORT OG AFSLUTTENDE PRØVE 

Hvis du er på det afsluttende modul, men ikke 

kan nå at gå til prøve i Dansk inden for det antal 

måneder, klippet varer, har du ret til at gå til af-

sluttende prøve i den førstkommende prøveter-

min. 

Hvis klippekortet udløber, før du er nået til det 

sidste modul, har du to muligheder for at færdig-

gøre uddannelsen: 

 Du betaler selv for undervisningen 

 Og/eller du betaler selv for at gå til den af-

sluttende prøve 

 

DEPOSITUM 
  
Alle S-kursister, der er henvist til danskuddannel-
se efter d. 1.7.2017 skal betale 1.250 kr for at 
modtage danskundervisning.  
 
De 1.250 kr. betales til sprogcenteret. Du kan til 
enhver tid få depositummet tilbage efter skriftlig 
anmodning, hvis du f.eks. alligevel ikke vil gå til 
dansk, afbryder din danskuddannelse, holder 
pause eller afslutter danskuddannelsen.  

 BETALING AF DANSKUDDANNELSE 
 

Fra 1. juli 2018 skal S-kursister betale  for at 

modtage danskundervisning.  Du skal betale 

2.000 kr. for hvert modul. 

Sprogskolen vil opkræve denne betaling, efter 

du har været til visitationssamtale. Du skal beta-

le, inden du kan starte til danskundervisningen, 

og derefter hver gang du begynder på et nyt 

modul.  

Når du har bestået en modultest og starter på et 

ny modul, skal du betale for det nye modul lige 

efter, du har bestået  modultesten. 

Deltagerbetalingen betales via ikonet på Sprog-

centerets hjemmeside:  

www.sprogcenter.randers.dk 

NB: Reglerne om depositum og deltagerbetaling 
gælder ikke for au pairs (S2) og unge S-kursister 
(S3 og A2). 
 

HAR DU SPØRGSMÅL? 

Hvis du har spørgsmål vedr. klippekortet, depo-

situm eller betaling af danskuddannelse, er du 

velkommen til at kontakte sprogcenterets kon-

tor eller en af sprogcenterets koordinatorer. 

Kontakt os på: 

Mail: sprogcenter@randers.dk  

Tlf. 89157700 



AKTIVERING AF KLIPPEKORTET 

Klippekortet aktiveres senest 2 måneder, efter du 
har modtaget brev med tilbud om 
danskundervisning fra kommunen. Ønsker du at 
udskyde din start, er det meget vigtigt, at du 
meddeler det til Integrationsafdelingen på 
Jobcenter Randers inden for de 2 måneder. 
 
NB: 
Hvis du ikke reagerer på kommunens tilbud om 
danskundervisning, aktiveres klippekortet 2 
måneder efter datoen i henvisningsbrevet fra 
kommunen. Det samme gælder, hvis du 
udebliver fra  den aftalte undervisningsstart 
uden at kontakte Integrationsafdelingen eller 
sprogcenteret. 
 
Den 5 års uddannelsesret gælder altid fra den 
dato, der står i henvisningsbrevet fra kommunen.  
 

 KURSISTER DER ER I GANG  
 
Hvis du er i gang med danskuddannelse pr. 1. 
januar 2018, bliver du indplaceret på klip efter 
næste gang, du har bestået en modultest. Du 
bliver indplaceret på det klip, der svarer til det 
modul, du er nået til, f.eks.: 
 
Modul 3 > Klip 3 
 
For kursister, der er i gang med danskuddannelse 
pr. 1. januar 2018, er der 5 års uddannelsesret fra 
det tidspunkt, du første gang bliver indplaceret 
på klippekortet. 
 
Hvis du kommer fra et andet sprogcenter vil du 
også blive indplaceret på det klip, der svarer til 
det modul, du indplaceres på. 

KLIPPEKORTET 

Fra 1. januar 2018 får følgende S-kursister et 
klippekort til danskundervisning:  
 

-arbejdstagere  

-studerende  

-familiesammenførte til arbejdstager 
eller studerende  

-au pair-personer 

-grænsependlere  
 
Klippekortet betyder, at du har et bestemt 
antal måneder til at gennemføre hvert 
modul. Der er i alt 6 klip til en hel 
danskuddannelse, og klippene har samme 
længde på DU1, DU2 og DU3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når du bliver færdig med et modul ved at bestå 
modultesten, bortfalder resten af det klip, du er 
i gang med, og næste klip starter automatisk. 
Hvis du bruger længere tid, end der er på modu-
lets klip, så starter det næste klip. Du mister 
altså et klip, hvis du bruger mere tid til at gen-
nemføre et modul, end der er afsat i modulets 
klip. 
Det er ikke muligt at overføre tid til eller fra an-
dre klip.  
 

PAUSER I DANSKUNDERVISNINGEN 

Klippene for en hel danskuddannelse udgør til-
sammen 42 måneder (3½ år), som skal afholdes 
indenfor de 5 år, du har ret til gratis danskunder-
visning.  
 
Der er altså mulighed for at holde pauser for 
eksempel til ferie, hjemrejse, barsel, sygdom 
eller stort arbejdspres, men du skal være meget 
opmærksom på, hvornår du kan holde pause. 
 
Ferie og andre pauser bør holdes mellem modu-
lerne, og ikke midt i et modul. Er du først startet 
på et modul skal det gennemføres, ellers mister 
du et klip. Så planlæg dine ferier og andre pau-
ser, så du ikke afbryder et modul midtvejs. 

 
Med klippekort bliver det ekstra vigtigt at give 
sprogcentret besked om pauser, du ønsker at 
holde efter bestået modultest.  
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