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Vedrørende Faxe Kommunes tilsyn med A2B Faxe 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået kommu-

nens indsendte tilsynsrapport vedr. tilsyn med A2B Faxe december 2018 – decem-

ber 2020. 

 

Styrelsens vurdering 

Det er Styrelsens overordnede vurdering, at tilsynet føres meget tilfredsstillende. 

 

Baggrund 

Det fremgår af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

(BEK nr 1089 af 26/06/2020, §21), at de driftsansvarlige kommuner hvert andet år 

skal indsende en rapport til Styrelsens for International Rekruttering og integration 

om det førte tilsyn og udviklingen på området. 

 

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilsynet har været ført og skal 

forholde sig til data om undervisningens aktiviteter og prøveresultater. Ved udar-

bejdelse af rapporten skal kommunen inddrage personale med pædagogiske kom-

petencer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge i vurderingen af undervis-

ningens kvalitet. 

 

De nærmere retningslinjer for tilsynet fremgår af vejledning nr. 9621 af 11/09/2020 

om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., afsnit 8 om tilsyn med udby-

derne, samt Styrelsens vejledning til kommunernes tilsyn med danskuddannelserne 

2020 og endelig Styrelsens informationsbrev af 1. september 2020.  

 

Styrelsens bemærkninger 
Det er styrelsen vurdering, at redegørelsen fra Faxe Kommunes tilsyn med A2B Faxe 

vidner om et udførligt tilrettelagt tilsyn hvad angår alle tre temaer. Det fremgår af 

tilsynsrapporten, at der har været konkrete opmærksomhedspunkter fra tilsynet i 

2019, som der er blevet fulgt op på i tilsynsrapporten for 2020. Der redegøres dog 

ikke for, hvad denne tilsynsrapport har indeholdt. Samlet set vidner rapporten om 

et tilsyn, som inddrager relevante metoder og kompetencer, og hvor der endvidere 

er valgt aktuelle temaer og fokusområder både hvad angår det administrative og 

det pædagogiske tilsyn. Det skal desuden positivt bemærkes, at tilsynet finder og 

fremhæver flere alvorlige bekymringspunkter bl.a. omkring undervisningens tilret-

telæggelse, herunder særligt online undervisningen generelt og på DU1. Derudover 

bemærkes forhold omkring Covid-19-administrativt modulskifte samt sammen-

hængen mellem karaktergennemsnit og gennemførselshastighed, som kan været 

et udtryk for, at kursister sprogligt vurderes for højt eller modulskiftes for hurtigt. 
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Det fremgår ikke af tilsynsrapporten, hvordan kommunen vil følge op på disse be-

kymringspunkter.    

Videre proces 

Det anbefales, at kommunen følger yderligere op på tilsynets bekymringspunkter. 

Kommunen skal ikke tage yderligere skridt i forbindelse med tilsynsrapporten fra 

2018-2020. Styrelsen uddyber læringspunkter og formidler best practise fra tilsyns-

runden 2018-20 samlet på et dialogmøde, der afholdes i foråret 2021 (dato følger). 

 

Spørgsmål omkring tilsynet kan rettes til Styrelsen på dansktilsyn@siri.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Hvidtfeldt 

Specialkonsulent 

 

Lovgrundlag: 

BEK nr 1089 af 26/06/2020 

§ 21. Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udby-

dere, der er nævnt i § 18, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder 

danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal 

uddannelsesinstitution, er driftsansvarlig myndighed og fører tilsyn med udbyde-

rens virksomhed, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 

m.fl. Stk. 2. Formålet med kommunalbestyrelsens tilsyn med udbydernes virksom-

hed, jf. stk. 1, er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i lov 

om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 3. Tilsynet omfatter et admi-

nistrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Stk. 4. Den driftsansvarlige kommunal-

bestyrelse, jf. stk. 1, indsender hvert andet år en rapport til Styrelsen for Internati-

onal Rekruttering og Integration om udviklingen på området. Rapporten skal inde-

holde en beskrivelse af, hvordan tilsynet har været ført og forholde sig til data om 

undervisningens aktivitet og prøveresultater. Ved udarbejdelsen af 

rapporten inddrager kommunalbestyrelsen personale med pædagogiske kompe-

tencer i dansk som andetsprog for voksne i opfølgning og vurdering af undervisnin-

gens kvalitet. Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte rapport skal indsendes til Styrelsen 

for International Rekruttering og Integration senest den 1. december i de år, hvor 

der skal ske indberetning. 
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