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1. Generel information om programmet 

1.1. Programmets baggrund, formål og indhold 

 

Baggrund og formål 

Et af initiativerne i regeringens parallelsamfundsudspil er at indføre obligatoriske sprogprøver i 0. klas-

se. Prøven skal indføres på skoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i udsatte boligområder, 

der har været på infrastrukturlisten inden for de seneste tre år. Formålet er at styrke elevernes sprog, så 

de i 1. klasse har de nødvendige sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang. 

 

En analyse fra Undervisningsministeriet viser, at 40 procent af eleverne falder i kategorien ’mindre gode 

læsere’ på folkeskoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i udsatte boligområder. Det samme 

gælder for 23 procent af eleverne på øvrige folkeskoler. Samtidig viser forskning, at der allerede inden 

børn begynder i skole kan være op mod to års forskel på børn, der har de svageste sproglige, matemati-

ske og socioemotionelle kompetencer, sammenlignet med gennemsnittet.  

 

I dag bliver der gennemført sprogvurderinger af eleverne i 0. klasse, men der er ingen krav om, at ele-

vens sproglige udvikling skal vurderes, eller at skolens indsats over for eleven skal justeres efter vurde-

ringen. Der mangler altså en fælles praksis og systematisk opfølgning på de elever, som har meget svage 

sproglige kompetencer. 

 

Undervisningsministeriet har derfor igangsat et forsøgs- og udviklingsprogram, som i skoleåret 

2018/2019 skal være med til at give børn med meget svage sproglige kompetencer bedre mulighed for 

at få styrket deres sprogkompetencer i løbet af 0. klasse. Alle folkeskoler og frie grundskoler med mere 

end 30 procent elever fra udsatte boligområder tilbydes at være med til at afprøve en sprogindsats for 

deres sprogligt svage elever i 0. klasse. 

 

Sprogprøveprogrammet administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).  

 

Der kan læses mere om regeringens parallelsamfundsudspil i ”Parallelsamfundsudspil skal sikre børn og 

unge lige muligheder aftale skal styrke samarbejde om sprog og uddannelse” (nyhed af 1. marts 2018). 

 

Sprogprøveprogrammets indhold 

Indsatsen på de enkelte skoler vil bestå af sprogprøver, sprogstimuleringsforløb og en forældreindsats, 

der samlet set skal styrke elevernes sproglige forudsætninger, så de kan få et godt udbytte af deres sko-

legang og bedre muligheder for at klare sig videre i livet. Skolerne vil modtage støtte og rådgivning fra 

Undervisningsministeriets korps af læringskonsulenter gennem en lokal indsats, der skal sikre det bedst 

mulige faglige udbytte og ensartethed i projektet. Det nye forsøgs- og udviklingsprogram skal samtidig 

bidrage med viden og erfaringer med de udviklede værktøjer og indsatser, som kan formidles til øvrige 

skoler i forbindelse med den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse. 

 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180301-parallelsamfundsudspil-skal-sikre-boern-og-unge-lige-muligheder
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180301-parallelsamfundsudspil-skal-sikre-boern-og-unge-lige-muligheder
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Ekstern leverandør 

Det samlede program bliver administreret af styrelsen i samarbejde med Deloitte, der sammen med 

SDU, Professionshøjskolen Absalon, UC Syd og UC Lillebælt skal bidrage til det samlede forsøgs- og 

udviklingsprogram med at:  

 Udvikle og afprøve sprogprøver, sprogstimuleringsforløb og forældreindsats. 

 Udbrede viden om sprogprøver, sprogstimuleringsforløb og forældreindsats til øvrige skoler i 

forbindelse med den obligatoriske sprogvurdering.  

 Evaluere og justere de udviklede sprogprøver, sprogstimuleringsforløb og forældreindsats i for-

bindelse med skolernes afprøvning.  

 

1.2. Hvem kan tilmeldes?  

Folkeskoler (via kommuner) og frie grundskoler, der fremgår af oversigten Bilag 1. Skoleliste for forsøgspro-

gram i 0. klasse. Se afsnit 2.3. Information om tilmeldingsproces. 

 

1.3. Midler til fordeling 

Der er afsat 5,2 mio. kr. til gennemførslen af sprogprøveprogrammet i skoleåret 2018/2019. 

1.4. Vilkår for tilskud 

Ved tilmelding forpligter skolen sig til at deltage i afprøvningen af de værktøjer og indsatser, som de 

eksterne leverandører har udviklet til at understøtte sprogprøver, sprogstimuleringsforløb og forældre-

indsatser.  

 

Afprøvningen gennemføres som opridset nedenfor:  
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Der gennemføres op til fire sprogprøver for at vurdere elevernes udvikling i løbet af 0. klasse. 1. prøve 

afholdes ved skolestart, 2. prøve i februar, 3. prøve inden skoleårets afslutning og 4. prøve efter som-

merskoleophold.  

 

Hvis en sprogprøve har et positivt udfald, er elevens sprogkundskaber tilstrækkelige, og eleven skal 

derfor ikke til flere sprogprøver. Elever, der ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber efter den 3. sprog-

prøve vil modtage tilbud om sommerskoleophold. Sommerskoleforløbet vil være frivilligt. Hvis det 

fortsat er vurderingen efter 3. sprogprøve, at eleven har et utilstrækkeligt sprog, vil beslutning om op-

rykning til 1. klasse blive foretaget i overensstemmelse med de almindelige regler, jf. folkeskolelovens § 

12, stk. 1.  

 

Hvornår? Hvad? 

Oktober-juli 2019 

 

Spørgeskema efter hver afholdt sprogprøve, sprogstimuleringsforløb og for-
ældreindsats til børnehaveklasselærere/pædagoger, forældre og elever om 
erfaringen med indsatsen (max. 10 minutter pr. gang). 

Maj-juni 2019  Interviews med kommunal forvaltning og/eller skoleledelse samt pædago-
ger/børnehaveklasseledere (max 1 time). 

 

1.5. Rammen for tilskud 

I 2018 udgør puljen 5,2 mio. kr.  Undervisningsministeriet finansierer alle de forventede udgifter til 
skolernes deltagelse i programmet. Tilmeldingen omfatter alle skolens 0.klasser i skoleåret 2018/2019.  
 
Tilskuddet varierer i forhold til antallet af 0.klasser. Der er tre mulige tilskudsbeløb: 

Antal 0. klasser Tilskudsbeløb 

Én 0. klasse 61.754 kr. 

To-tre 0. klasser 119.498 kr. 

Fire-fem 0. klasser 177.242 kr.  

Ministeriets tilskud forudsættes anvendt til timer, som er forbundet med opkvalificering, gennemførelse 

af op til fire sprogprøver, seks ugers sprogstimuleringsforløb, opgaver forbundet med forældresamar-

bejde samt yderligere opgaver i forbindelse med dataindsamlingsaktiviteter og ledelsesopgaver.  

Der anvendes en timepris på 401 kr. til følgende opgaver: 

Opgaver 
Skoler med 
én 0. klasse 

Skoler med 
to-tre 0. klasser 

Skoler med 
fire-fem 0. klasser 

Vikardækning ifm. opkvalificering  8 timer 16 timer 24 timer 

Gennemførsel af op til 4 sprogprø-
ver: 3 timer pr. prøve (inkl. dataind-
samlingsaktiviteter) 

12 timer 24 timer 36 timer 

Sprogstimuleringsforløb: 6 uger á 6 
timers undervisning og 4 timers for-
beredelse (inkl. dataindsamlingsakti-
viteter) 

120 timer 240 timer 360 timer 

Indsats målrettet forældrene 8 timer 12 timer 16 timer 
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Skolelederens opgaver 6 timer 6 timer 6 timer 

Timer i alt 154 timer 298 timer 442 timer 

Timesats 401 kr. 401 kr. 401 kr. 

Tilskud pr. skole 61.754 kr. 119.498 kr.  177.242 kr. 

 

1.6. Tidsplan  

 Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 12. juni 2018, kl. 12.00. 

 Svar på ansøgninger: Primo uge 26/2018 (forventet).  

 Projektperiode: Fra tilsagnstidspunkt til og med juli 2019. 

 Slutafrapportering: Senest 30. september 2019. 

 

2. Information om tilmeldingsproces 

2.1. Tilmeldingsfrist 

Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 12.00, hvor den underskrevne tilmeldingsblanket skal 

være fremsendt til puljefou@uvm.dk. Tilmeldinger, der indkommer efter fristen, vil ikke blive behand-

let.  

 

2.2. Tilmelding til programmet 

Kommunen (på vegne af folkeskolen) eller den frie grundskole udfylder tilmeldingsblanketten, jf. afsnit 

2.3. Udarbejdelse af tilmelding. Skabelonen, som er tilknyttet puljeudmeldingen, skal anvendes.  

 

Ved tilmeldingen afgives:  

 kontaktoplysninger til den indholdsmæssige tovholder på den enkelte deltagende skole,  

 kontaktoplysninger til dén person, der er bemyndiget til at forestå tilmeldingen, 

 antal 0. klasser, som skolen forventes at have i skoleåret 2018/2019, 

 antal elever, som forventes at gå i 0. klasse i skoleåret 2018/2019. 

 

Den udfyldte tilmeldingsblanket printes og underskrives af den person, der er bemyndiget til at under-

skrive tilmeldingen. Tilmelding af en folkeskole skal underskrives af én fra den kommunale forvaltning. 

 

Den underskrevne og indscannede kopi af tilmeldingsblanketten sendes til puljefou@uvm.dk inden 

tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsblanketten i word-format skal ligeledes vedhæftes i e-mailen. I 

emnefeltet skal ”Sprogprøveprogram i 0. klasse” anføres.  

 

Inden for fem arbejdsdage efter fremsendelse af tilmeldingen vil styrelsen sende en kvitteringsmail til 

kontaktpersonerne. Hvis kvitteringsmailen udebliver, skal man kontakte styrelsen på puljefou@uvm.dk 

snarest derefter. 

 

mailto:puljefou@uvm.dk
mailto:puljefou@uvm.dk
mailto:puljefou@uvm.dk
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3. Behandling af tilmeldinger 

Alle inviterede skoler vil kunne deltage med alle tilmeldte 0. klasser. Efter behandling af tilmeldinger vil 

tilmeldte skoler og kommuner modtage et bevillingsbrev, hvor tilskudsbeløbet samt yderligere oplys-

ninger om dataindsamlingsaktiviteter, regnskabsaflæggelse mv. vil fremgå.  

 

4. Administration af tilskud og afrapportering  

4.1. Udbetaling af tilskud 

Udbetaling af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over projektperioden. Sidste rate, som udgør 20 pct. af 

tilskudsbeløbet, udbetales, når den afsluttende afrapportering er fremsendt og gennemgået uden be-

mærkninger, jf. afsnit 4.2. Afrapporteringskrav.  

 

Tilskudsbeløbet til den enkelte deltagende skole vil blive justeret i forbindelse med udbetaling af den 

sidste rate. Justeringen vil ske i overensstemmelse med afsnit 4.1.1. Kriterier for udbetaling af tilskud. Det 

endelige tilskudsbeløb vil dog ikke kunne overstige de udgifter, som skolen har afholdt i forbindelse 

med deltagelsen i programmet, sådan som udgifterne fremgår af regnskabet.  

 

Tilskuddet til en folkeskole udbetales til kommunen. Tilskuddet til en fri grundskole udbetales direkte 

til skolen.  

 

Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er knyttet til tilskudsmodtagers CVR-nummer.  

4.1.1 Kriterier for udbetaling af tilskud  

Styrelsen vil modtage en indholdsmæssig rapportering om skolernes deltagelse i sprogprøveprogrammet 

via evalueringen, der foretages på baggrund af dataindsamlingsaktiviteter mv., i løbet af skoleåret 

2018/2019.  

Skolernes aktive deltagelse i forsøgsprogrammet er en forudsætning for at få hele tilskudsbeløbet udbe-

talt. Udbetalingen sker ud fra et samlet skøn og dermed en vurdering af, i hvilket omfang kriterierne for 

aktiv deltagelse i forsøgsprogrammet er opfyldt.  

Vurderingen af skolernes deltagelse i forsøgsprogrammet vil bero på følgende kriterier for udbetaling af 

tilskud:  

 De sprogprøver og sprogstimuleringsforløb, der indgår i programmet, skal være gennemført på 

skolen.  

 Børnehaveklasseledere skal have deltaget i forudgående opkvalificering.  

 Spørgeskemaer målrettet skolens personale, som deltager i programmet, skal være besvaret.  

Det vil være Undervisningsministeriet, der tager stilling til, hvorvidt hele tilskudsbeløbet skal udbetales. 
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4.1.2. Regnskab  

Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2018 om regnskabsaf-

læggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.1 (puljebekendtgørelsen).  

 

Regnskabet skal være specificeret på udgiftstype, jf. afsnit 1.5. Rammen for tilskud. 

 

Ved aflæggelsen af regnskaber skal styrelsens budget- og regnskabsskema anvendes. Skemaet fremsen-

des sammen med bevillingsbrevet. Der godkendes ikke andre formater for regnskabet.  

 

Regnskabet skal ledelsespåtegnes og aflægges i overensstemmelse med reglerne i puljebekendtgørelsen.  

Regnskabet skal ikke revideres.  

 

Tilskudsberettigede udgifter 

Tilskudsmidlerne forudsættes anvendt til timer, som er forbundet med deltagelsen i sprogprøvepro-

grammet, jf. afsnit 1.5. Rammen for tilskud. 

 

4.2. Uforbrugte midler  

Eventuelle uforbrugte midler, som er blevet udbetalt til tilskudsmodtager, skal tilbagebetales til styrel-

sen. 

 

5. Har du spørgsmål? 

Spørgsmål om selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretaria-

tet, puljefou@uvm.dk.  

 

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, kan du rette henvendelse til:  

Anne Fløe, tlf: 3392 5363, e-mail: Anne.Floe@stukuvm.dk 

 

 

 

                                                 
 

1https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075 

mailto:puljefou@uvm.dk

