Klagemulighed
En prøvedeltager kan klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet og
eksaminators og censors bedømmelse af prøven inden fire uger efter at prøven
har fundet sted eller inden fire uger efter at karakteren er meddelt.
Klager indgives individuelt og skriftligt til sprogcentrets leder.

Særlige prøvevilkår
Prøvedeltagere med fysiske eller psykiske handicaps kan ansøge om særlige
prøvevilkår, fx praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,
tilstedeværelse af en hjælper, forlænget prøvetid m.m.

Afsluttende prøver i dansk

Ansøgning herom skal ske skriftligt til sprogcentrets leder senest 8 uger før
prøveterminens begyndelse. Ansøgningen vedlægges dokumentation i form af
udtalelse fra læge, psykolog eller anden sagkyndig. Udtalelsen må ikke være
mere end to år gammel.

Yderligere information om de afsluttende danskprøver kan findes på ministeriets
hjemmeside: uim.dk

Kontakt / prøveansvarlig
Anne Marie Søndergaard
Tlf.: 72 32 85 61 / 72 32 88 86
E-mail: asoen@hillerod.dk

Hillerød: Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød / Tlf.: 72 32 85 00
Frederikssund: Løgismose 2, 1. ,3600 Frederikssund / Torvet 35, 3300 Frederiksværk

2019

De afsluttende prøver

Prøvedatoer 2019

Prøve i Dansk 1, 2, 3 og Studieprøven afholdes to gange om året –
i maj/juni og november/december.
Prøverne udarbejdes af ministeriet og er statskontrollerede.
Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder:
læseforståelse, skriftlige fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Hvem kan gå til prøve?
Prøve i Dansk 1 er for deltagere på danskuddannelse 1 modul 6
Prøve i Dansk 2 er for deltagere på danskuddannelse 2 modul 6
Prøve i Dansk 3 er for deltagere på danskuddannelse 3 modul 5
Studieprøven er for deltagere på danskuddannelse 3 modul 6
Bemærk: Prøvedeltagere til Studieprøven henvises til Sprogcenter Hellerup.

Prøvetermin maj/juni
Skriftlige prøver
Studieprøven
Prøve i Dansk 3
Prøve i Dansk 2
Prøve i Dansk 1

Mundtlige prøver
13. maj Kl. 9.00 - ca. kl. 14.15
14. maj Kl. 9.00 – ca. kl. 13.30
15. maj Kl. 9.00 – ca. kl. 12.30
16. maj Kl. 9.00 – ca. kl. 12.00

Afholdes i perioden
11. – 21. juni

Prøvetermin november/december
Skriftlige prøver
Studieprøven
Prøve i Dansk 3
Prøve i Dansk 2
Prøve i Dansk 1

Mundtlige prøver
11. nov. Kl. 9.00 – ca. 14.15
12. nov. Kl. 9.00 – ca. 13.30
13. nov. Kl. 9.00 – ca. 12.30
14. nov. Kl. 9.00 – ca. 12.00

Afholdes i perioden
2.–13.december

Tilmelding til prøverne
Tilmelding til de afsluttende prøver foregår via læreren / lærerne på holdet.

Bemærk: Der afholdes ikke sygeeksamen.

Skriftlige prøver

Selvstuderende
Hvis man ikke deltager i undervisningen på et af sprogcentrets afsluttende
niveauer, kan man tilmelde sig Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 som selvstuderende.
Selvstuderende skal betale et gebyr på 1360,- kr.
Bemærk: Ved evt. framelding er der ingen tilbagebetaling.
Der afholdes informationsmøder for alle selvstuderende kort før den skriftlige del
af prøven.

Tilmeldingsfrist

Bemærk: Prøve i Dansk 1, 2 og 3 afholdes i
Frederiksborgcentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.
Husk





at mødetiden er ½ time før prøvens start, dvs. senest 8.30
at medbringe legitimation med foto (fx opholdstilladelse, EU-pas eller
dansk kørekort)
at medbringe ordbøger (må kun anvendes til skriftlig fremstilling)
at medbringe lidt at spise og drikke

Mundtlige prøver

Sidste frist for tilmelding til prøveterminen maj/juni:

4. marts 2019

Sidste frist for tilmelding til prøveterminen nov/dec:

2. september 2019

Datoen for de mundtlige prøver fastsættes endeligt i slutningen af april / oktober
og kan herefter ikke flyttes. Datoen vil ligge inden for den mundtlige
prøveperiode, som angivet i skemaet ovenfor. Alle selvstuderende og alle
prøvedeltagere v. Prøve i Dansk 3 vil modtage en indkaldelse til den mundtlige
prøve i E-boks senest 5 hverdage før den mundtlige prøvetermin begynder.

