
DANSKUNDERVISNING  
TIL VOKSNE BLINDE &
SVAGSYNEDE UDLÆNDINGE

Specialiseret danskundervisning på 
alle niveauer tilbydes til borgere over 
18 år med nedsat syn eller blindhed 
og et andet modersmål end dansk. 
Undervisningen udbydes af IBOS i 
samarbejde med Vestegnens Sprog- 
og Kompetencecenter (VSK).
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Socialrådgiver Sabina Andersen 
39 45 25 67  
Socialrådgiver Birtinna Jensen 
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DANSKUNDERVISNING 
TIL VOKSNE BLINDE OG SVAGSYNEDE UDLÆNDINGE 

MÅLGRUPPE
Tilbuddet retter sig mod borgere over 
18 år med nedsat syn eller blindhed 
og andet modersmål end dansk, og 
med behov for at lære dansk med 
henblik på at komme i uddannelse eller 
beskæftligelse samt blive medborger i 
det danske samfund. 

Undervisningen i dansk som andetsprog 
udbydes i samarbejde med IBOS’ 
eksterne samarbejdspartner, Vestegnens  
Sprog- og Kompetencecenter (VSK) 
på alle niveauer, og borgeren kan 
dermed afslutte undervisningsforløbet 
med adgangsgivende prøver. Der er 
mulighed for evaluerende prøver såvel 
som officielle prøver, PD 1/2/3 og FVU-
trinprøver. 

I tilknytning til dansk som andetsprog 
kan der være behov for supplerende 
it-undervisning, så borgeren får 
færdigheder der gør pågældende i stand 
til at tilgå undervisningmaterialerne 
enten via hørelsen eller ved anvendelse 
af forstørrelseshjælpemidler.

INDHOLD
I den specialiserede danskundervisning 
lægges der vægt på samtale- og 
lytteøvelser, således at borgeren hurtigt 
kan opnå basale danskfærdigheder. Ved 
læsning og skrivning anvendes relevante 

kompenserende hjælpemidler i form 
af computere med forstørrelse eller 
skærmlæser, CCTV, smartphone/ tablet, 
punktskrift m.m.

HENVISNING
Henvisning kan ske ved at borgerens 
sagsbehandler i kommunen - eller 
borgeren selv - kontakter IBOS. 
Herefter vil borgeren indenfor kort 
tid blive indkaldt til samtale med en 
socialrådgiver samt studievejleder 
med henblik på at vurdere borgerens 
dansksproglige niveau.  

VSK indhenter betalingstilsagn 
fra kommunen og efterfølgende 
iværksættes undervisningen.  
Der er løbende opstart.

LOVGIVNING 
• Integrationsloven § 23.
• Lov om danskundervisning for voksne

udlændinge § 1.

TID & STED
Undervisnigen finder sted på IBOS i 
Hellerup på hverdage mellem klokken 
9.00 og 15.00.  

Undervisningen tilrettelægges i mindre 
grupper eller som eneundervisning.  

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1 · 2900 Hellerup 
ibos@kk.dk · www.ibos.dk
tlf. 39 45 25 45 
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