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Høring over bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på 

obligatoriske sprogprøver i grundskolen (sprogprøvepuljen) 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast 

til bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på obligatoriske 

sprogprøver i grundskolen (sprogprøvepuljen) i høring. 

 

Som led i udmøntningen af delaftalen på undervisningsområdet om be-

kæmpelse af parallelsamfund er der indført obligatoriske sprogprøver i 

grundskolen. Som en del af aftalen er der afsat midler til et årligt tilskud 

til kommunernes og de frie grundskolers omkostninger forbundet med 

opfølgning på sprogprøver. 

 

Udkastet til bekendtgørelse indebærer, at de statslige tilskud til sprogprø-

ver mv. fastsættes som de samlede estimerede omkostninger til opfølg-

ning på sprogprøver for børnehaveklasse til og med 9. kl. fordelt for-

holdsmæssigt med udgangspunkt i en takst pr. elev i børnehaveklasse.   

 

Tilskuddet i 2019 gives i form af tre takster: 

 

 Takst omfattende tilskud til kommunernes omkostninger forbundet 

med opfølgning på sprogprøver i børnehaveklasse, herunder sprog-

stimulering, omgængere og sommerskole. Taksten omfatter også 

midler til det parallelle initiativ om evaluering af tosprogede elevers 

sproglige kompetencer i 1. til 9. kl. Taksten udgør 3.055 kr. pr. elev i 

skoleåret 2019/2020. 

 

 Takst omfattende tilskud til de frie grundskolers omkostninger for-

bundet med opfølgning på sprogprøver i børnehaveklasse, herunder 

sprogstimulering, omgængere og sommerskole. Taksten omfatter 

også midler til det parallelle initiativ om evaluering af tosprogede 

elevers sproglige kompetencer i 1. til 9. kl. Taksten udgør 2.105 kr. 

pr. elev i skoleåret 2019/2020. 
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 Takst omfattende tilskud til kommunernes omkostninger til PPR-

udredning i denne forbindelse. Taksten udgør 144 kr. pr. elev i sko-

leåret 2019/2020. 

 

Aktiviteterne forbundet med opfølgningen på sprogprøver bliver indfa-

set i løbet af 2019 og 2020. Det betyder, at taksterne pr. elev ventes at 

stige i 2020 og nå det varige niveau i 2021. 

 

Udover takstfastsættelsen fastsætter bekendtgørelsen nærmere regler om 

ansøgning, ansøgningsfrist, udbetaling og tilbagebetaling samt regnskabs-

aflæggelse og opbevaring af beregningsgrundlaget for tilskud.  

 

Ansøgningsfristen er efter udkastet til bekendtgørelse sat til den 10. ok-

tober 2019 kl. 12.00 med udbetaling af tilskud den 15. november 2019 

eller snarest derefter.   

 

Der vil blive udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. 

 

Styrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

til bekendtgørelse om ansøgningspulje til opfølgning på obligatoriske 

sprogprøver i grundskolen (sprogprøvepuljen) senest den 25. septem-

ber 2019. 

 

Eventuelle høringssvar bedes sendt til mailadressen: 

Stuk.Cia@stukuvm.dk og ida.filskov.bjerre.jensen@stukuvm.dk med 

angivelse i emnefeltet af ”Høring – bekendtgørelse om ansøgningspulje 

til opfølgning på obligatoriske sprogprøver i grundskolen (sprogprøve-

puljen). 

 

Udkast til bekendtgørelsen vil ligeledes blive offentliggjort på Hørings-

portalen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Filskov Bjerre Jensen 

Center for Institutionsdrift og Administration 

Direkte tlf.: +45 21 49 06 50 

E-mail: ida.filskov.bjerre.jensen@stukuvm.dk  
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