
1

Dansk som andetsprog
Dansk som andetsprog er for dig, der ikke har dansk som modersmål. Som udgangspunkt skal man være fyldt 25 
år for at gå på VUC. 

Tre niveauer på Dansk som andetsprog:
• Start, afsluttes ikke med en prøve. 
• Basis/G-niveau, svarer til 9. klasse, afsluttes med en prøve. 
• FED-niveau, svarer til 10. klasse, afsluttes med en prøve. 
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Information 
Optagelse:
Start-holdet - hvis du ikke er parat til 9. klasse. 
9. klasse - hvis du har bestået Prøve i Dansk 2 eller 3.
10. klasse - hvis du har bestået Prøve i Dansk 3, og vi vurderer,  
at niveauet passer til dig. 

Start-holdet, undervisning:
Er en forberedelse til basis og G. Du får undervisning i dansk  
som andetsprog, matematik, IT og samfundsfag. Du får også  
en grundig introduktion til vores intranet LUDUS Web. Der er  
fokus på at skrive.

Basis/G- og FED-niveau, undervisning: 
Mundtlig dansk, mål:
• forstå talt dansk 
• udtrykke dig forståeligt i forskellige situationer 
• argumentere for din mening 
• holde korte oplæg om et emne, du selv har valgt 

Læsning, mål:
• læse og forstå tekster i forskellige genrer 
• bruge danskfaglige redskaber til analyse af tekster 
• sammenligne og diskutere forskellige tekster 

Skriftligt dansk, mål:
• skrive i forskellige genrer til forskellige modtagere
• skrive forståeligt og nogen lunde grammatisk korrekt 
• skrive med fokus 

Grammatik og retstavning, mål:
• alle ordklasser 
• dele ord i morfemer 
• nogen lunde korrekt ordstilling 
• tegnsætning 
• stave almindelige ord med hjælp af ordbog 

I undervisningen arbejder vi også med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. 

Prøver
Efter basis- og F- og E-niveau afsluttes med faglig dokumentation.  
Efter G- og D-niveau afsluttes med en prøve. 

Økonomi
Start, koster 130 kr. pr. fag 
9. klasse, koster 130 kr. pr. fag. 
10. klasse, koster 260 kr. for dansk, engelsk og matematik. 130 kr. for naturvidenskab og samfundsfag. 
Vær opmærksom på at der er ekstra betaling for nogle fag, fx IT, der koster 1.250 kr. 

Du kan få SU til uddannelsen, hvis du også tilmelder dig andre fag end dansk som andetsprog – læs vores folder om 
SU. Du er først optaget på holdet, når vi har registreret din betaling.

Bliv bedre 
til dansk
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