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Fakta: Det betyder de nye regler 

 

Som led i udmøntningen af en delaftale på undervisningsområdet om at 

bekæmpe parallelsamfund af 9. maj 2018 indgået mellem den daværende 

regering (V, LA og K) samt S og DF indføres obligatoriske sprogprøver 

samt styrket forældreansvar. Reglerne træder i kraft den 1. august 2019.  

 

De obligatoriske sprogprøver vil gælde fra det kommende skoleår 

2019/20 og er målrettet elever i børnehaveklassen og visse elever i 1.-9. 

klasse på folkeskoler, afdelinger af folkeskoler og frie grundskoler, hvor 

mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på 

Transport- Bygnings og Boligministeriets liste over udsatte boligområder 

mindst én gang inden for de seneste tre år.  

 

Børnehaveklasse 

Alle elever i børnehaveklassen på de omfattede skoler skal gennemføre 

en obligatorisk sprogprøve fra skoleåret 2019/20. 

 

Formålet med sprogprøven i børnehaveklassen er at styrke elevernes 

sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang. Det 

sker gennem en løbende prøvning af elevernes sproglige kompetencer 

kombineret med en systematisk sprogstimulerende indsats i både klassen 

og i hjemmet. 

 
Elever i 1. -9. klasse 
Der skal på de omfattede skoler gennemføres en obligatorisk sprogprøve 
for elever i 1.-9. klasse, der undervises i supplerende dansk som 
andetsprog, men som skal stoppe med at modtage denne undervisning. 
Prøven skal gennemføres i tilfælde, hvor: 

 skolelederen vurderer, at eleven ikke længere har behov for 

sprogundervisningen  

 eleverne har modtaget undervisningen i fire år  

 

Formålet med sprogprøven målrettet 1.-9. klasse er at afdække elevernes 

sproglige kompetencer med henblik på at vurdere, hvorvidt disse er 

tilstrækkelige til, at eleven kan stoppe med at modtage undervisning i 

supplerende dansk som andetsprog. 

 

Vil du vide mere om de obligatoriske sprogprøver? 

Undervisningsministeriets hjemmeside vil løbende blive opdateret med 

information og vejledning om de obligatoriske sprogprøver. Her kan du 

også finde den vejledende skoleliste samt links til Transport- Bygnings og 

Boligministeriets liste over udsatte boligområder.  Læs mere her: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--

trivselsmaaling-og-sprogproever/sprogproever . 
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Styrket forældreansvar 
Skoleledere på folkeskoler skal fremover underrette 
kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent 
eller derover inden for et kvartal. 

Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om, at en elev har 
ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal 
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og 
ungeydelsen. Afgørelsen er gældende for et kvartal. 
 
I forbindelse med lovændringen udarbejdes der en ny bekendtgørelse om 
fravær fra undervisningen i folkeskolen, hvoraf reglerne om fravær 
nærmere fremgår. 
 

Hvis du vil vide mere om styrket forældreansvar, kan du kontakte 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Christian Eriksen) på tlf.nr. 3392 

5272. 

 

 

 

 

 

 


