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Lovændring og PSO 

Danskuddannelsesloven skal revideres. Det blev aftalt i trepartsforhandlingerne i 

foråret, hvor det også blev aftalt, at parterne skulle ind over. Nu er den revision så 

pludselig blevet aftalt i forbindelse med finansloven, og parterne er ikke blevet hørt. 

Besparelser på vores område skal være med til at betale for, at PSO-afgiften 

ophæves.  

Kommunerne vil ikke længere få direkte refusion, men stadig blive fuldt refunderet 

bare over bloktilskuddet. Det max beløb, kommunerne må bruge på den samlede 

integration, sættes voldsomt ned. Hvor meget det kommer til at påvirke 

sprogcentrene direkte, er svært at sige. Det kommer an på om kommunerne i 

forvejen bruger mindre end max beløbet, og om der er andre dele af 

integrationsarbejdet, der kan gøres billigere. Desuden kan det være et spørgsmål, 

hvordan pengene rent teknisk gives. Er de øremærket integration, eller kan de 

veksles til pædagoger og Sosuer? Vi ved det endnu ikke. 

AM dansk skal lægges ind i Duerne og alle skal have samme tilbud. De 5 års ret 

bevares og S-kursisterne skal have et klippekort på 6 moduler med max 7 md på 

hvert modul. Flygtninge må max få 15 lektioner om ugen. Kursisterne skal betale et 

depositum, når de starter, som de skal have tilbage, når de tager en prøve i dansk. Vi 

ved ikke, hvor meget der ændres i modulerne og modultestene, men begge dele skal 

arbejdsmarkedsrettes i højere grad.  

Uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog skal være på et lavere niveau, og den 

skal være mere praksisrettet. Den skal skæres ned til 30 etcs point. Kravene til 

grunduddannelse for at kunne optages på uddannelsen bevares uændret. 

Intet af alt dette er lov endnu. Vi arbejder på, at luge de værste tidsler. Mere 

præcise bestemmelser skal først afklares i den egentlige revision af 

danskuddannelsesloven. 



Der er masser af spørgsmål. Hvornår er den nye uddannelse en realitet? Kan man 

overføre fra DAVen? Og hvor kommer den til at ligge? Svaret er, det er ikke besluttet 

endnu. 

A2B 

Vi har stadig ikke overenskomst med A2B. Vi har et forhandlingsmøde med Dansk 

Erhverv i december. Vi opretholder presset. 

Udlicitering 

AOF har vundet retten til at drive sprogcenter i Esbjerg, Varde og Vejen. Det er 

Lærdansk, der har opgaven indtil årsskiftet. Det har været en uskøn proces, hvor 

buddet er gået om to gange på grund af fejl, men hvor man ikke har udskudt datoen 

for overtagelse. AOF skal først officielt skrive under 6. december, men overtager 

opgaven 1. januar. Det betyder, at kollegerne ikke aner, om de er købt eller solgt 

eller har et job efter jul. Jyske Vestkysten har fulgt forløbet, og jeg er blevet 

interviewet. (links til de to artikler) AOF siger, at de regner med at ansætte lærere 

fra Lærdansk.  

Der er optræk til licitationer mange steder i øjeblikket fx i Aarhus og i København. 

Dialogmøder 

På det kommunale område er KL og Lærernes centralorganisation i gang med at 

evaluere på papiret om arbejdstid og arbejdsmiljø i OK15 og i forlængelse af lov 409. 

Det blev aftalt i OK15, at den evaluering skulle finde sted.  

Vi har lavet en undersøgelse lige før sommerferien, som er en del af et deskstudy, og 

i november har der været 6 regionale dialogmøder med deltagelse af 

tillidsrepræsentanter, ledere og embedsmænd fra kommunerne. Vores 

tillidsrepræsentanter deltog massivt, men der var ikke så mange ledere fra 

sprogcentrene, og jeg er ikke sikker på, om der overhovedet var nogen 

embedsmænd fra vores forvaltninger. Uddannelsesforbundet deltog også med 

formand, næstformand og flere konsulenter. Jeg deltog i 2 af møderne, og Jan, som 

er formand for ungdomsskolelærerne, deltog i flere møder. 



Vi ved endnu ikke, hvad der kommer ud af det. Flere tusinde mennesker deltog i 

processen, der foregik som gruppearbejder. Det gav mulighed for at alle blev hørt, 

men betyder, at det tager noget tid at få referaterne skrevet sammen og gjort 

anvendelige. 

God Jul     

Anna 


