Undervisningsordning for IA Sprog
Hvem kan optages på IA Sprog?
Kursisten skal:
•
være tilmeldt Folkeregistret
•
være fyldt 18 år
•
være selvforsørgende eller have en henvisning fra hjemkommunen/
Jobcenter

Henvisning - hvorfra?
For kontanthjælpsmodtagere:
Jobcenter henviser direkte - det gælder normalt for kursister under integrationsloven.
Kursisten kan også få henvisningsblanket fra IA Sprog - kursisten skal i så fald indhente
godkendelse hos sin sagsbehandler.
For kursister, der modtager dagpenge fra A-kasse:
Henvisningen sker direkte fra Jobcenter. Når IA Sprog har modtaget henvisningen, sender
skolen brev til kursisten med dato for visitation.
For selvforsørgende kursister:
Selvforsørgende kursister henvender sig til skolen for aftale om visitation - skolen indhenter
derefter henvisning.
Når IA Sprog modtager henvisning, kan kursisten sættes på hold.

Om visitationen
Der er ca. to ugers ventetid på visitation - dog er ventetiden kortere, hvis der er tale om
visitation til intensivundervisning, fjernundervisning og lign.
Visitationen varer ca. en time.
På grundlag af Undervisningsministeriets visitationsmateriale vurderer visitator hvilken
danskuddannelse og hvilket modul, kursisten skal placeres på.
Kursistens tidligere/nuværende erhvervs- og uddannelsesbaggrund samt erhvervs- og
uddannelsesønsker for fremtiden bliver registreret i skolens elektroniske
registreringssystem og i visitationspapirerne.
Reglerne for 'danskuddannelse for udlændinge' bliver gennemgået for kursisten.
Visitator informerer om skolens forskellige øvrige tilbud - IT-lokaler, værksteder m.v.

Visitator gennemgår reglerne for fremmøde (se IA Sprogs fremmødepolitik nedenfor).
Kursisten underskriver en 'tro- og love erklæring' om at hun/han ikke er tilmeldt et andet
sprogcenter samt at hun/han er oplyst om de gældende regler for danskuddannelse.

Undervisningsstart
Ventetid på at komme i gang er normalt højst en måned, dog højst to uger for I-kursister.
Vejledning i forbindelse med undervisning
Vejledning og visitation foretages af Serviceenheden. Serviceenhedens kernefunktioner er:
•
Visitation
•
Holdsætning af kursisterne
•
Progressionsopfølgning
IA Sprogs fremmødepolitik
IA Sprog har kursisternes fremmøde som et særligt indsatsområde. Fravær og ophør uden
aftale følges prompte op ved hjælp af telefonopringninger, emails m.m.
I forbindelse med visitationen og kursusstart bliver kursisten informeret om IA Sprogs
fremmøde-regler:
Der er mødepligt til undervisningen for A-kursister og K-kursister (kursister på dagpenge og
kontanthjælp).
Alle kursister skal melde fravær pr. sms/email direkte til læreren senest samme dag, hun/
han er fraværende. K-kursister skal kontakte skolen pr. telefon samme dag som hun/han er
fraværende.
Undlader kursisten at kontakte skolen/læreren ved fravær, følger læreren op pr. telefon, sms
eller email efter første dags fravær.
Har opfølgningen ingen effekt, sender skolen et såkaldt fraværsbrev, når læreren skønner,
at fraværet har indflydelse på kursistens progression. Det samme gælder, hvis kursisten
ikke er mødt inden for de første tre mødegange ved undervisningsstart.
IA Sprog har pligt til at rapportere om kursistens fremmødeprocent til den henvisende
myndighed/sagsbehandler/A-kasse hver måned. Dog rapporterer IA Sprog hver uge for
kursister på kontanthjælp. Ved en måneds fravær udmeldes kursisten i henhold til aftale
med forvaltningen.
Kursisten kan indkaldes til personlig samtale med skolens forstander ved fravær på over
20%.

Fravær kan få betydning for sociale ydelser og for senere ansøgning om opholdstilladelse
eller statsborgerskab.

Udmelding
IA Sprog udmelder en kursist, der ikke er mødt inden for de første 10 mødegange.
Kursisten kan ikke skifte skole, før hun/har har bestået det påbegyndte modul.
Kursisten kan indkaldes til samtale med skolens forstander, hvis fraværet er over 20%. Se IA
Sprogs fremmødepolitik ovenfor.

