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Til alle udbydere af danskuddannelser 

Information vedr. ansøgning om at blive prøveafholder 

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udpeger prøveafhol-

dere af danskprøver og vidensprøver. 

 

Den nuværende udpegningsperiode udløber den 31. januar 2023, og der skal der-

for udpeges prøveafholdere for perioden 1. februar 2023 – 31. januar 2027. 

 

For at blive prøveafholder i den kommende udpegningsperiode skal det vedhæf-

tede ansøgningsskema udfyldes og indsendes til danskproever@siri.dk senest den 

16. januar 2023. 

 

Prøveafholderne udpeges til at afholde prøver for en periode af normalt fire år ad 

gangen.   

 

Udpegningen sker med hjemmel i § 14, i bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2021 

om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskprøvebe-

kendtgørelsen), og § 11, i bekendtgørelse nr. 2069 af 9. november 2021 om ind-

fødsretsprøven og § 11, i bekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2016 om medbor-

gerskabsprøven (vidensprøvebekendtgørelserne).  

 

Ifølge danskprøvebekendtgørelsen skal den udpegede være udbyder af danskud-

dannelse. Ifølge vidensprøvebekendtgørelserne, skal udbydere, der ønsker at 

blive udpeget som afholder af vidensprøverne, tillige være udpeget som afholder 

af danskprøver. 

 

For at sikre kvaliteten i prøveafholdelsen lægger SIRI ved udpegning af prøveaf-

holdere af danskprøverne vægt på nedenstående sideordnede faglige kriterier, 

inden for følgende fire områder: 

 
1) Volumen i antal prøvedeltagere: 

 Forventet antal prøvedeltagere på samlet set minimum ca. 35 pr. prøve-

termin (aflagte prøver – ikke blot tilmeldte) ved de tre danskprøver: Prøve 

i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 ved hver af de to forudgåen-

de prøveterminer.  
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 Såfremt man herudover også ønsker at afholde Studieprøven er det for-

ventede antal prøvedeltagere ved Studieprøven på minimum ca. 15 pr. 

prøvetermin (aflagte prøver – ikke blot tilmeldte). 

 

2) Kapacitet i antal censorer: 

 SIRI forventer, at udbyder er i stand til at indstille det nødvendige antal 

beskikkede censorer til de prøver, der afholdes. Dette betyder, at udby-

deren skal stille med censorer til hver af de prøver, udbyderen afholder, 

tilsvarende antallet af prøvedeltager og opgaver, der skal rettes. I vinter-

terminen 2022 blev censorerne fordelt efter følgende princip:  

 PD1: Én censor pr. ca. 20 tilmeldte prøvedeltagere 

 PD2: Én censor pr. ca. 35 tilmeldte prøvedeltagere 

 PD3: Én censor pr. ca. 35 tilmeldte prøvedeltagere 

 SP: Én censor pr. ca. 20 tilmeldte prøvedeltagere  

 SIRI kan anmode udbyderen om at stille med yderligere censorer, såfremt 

dette bliver nødvendigt, fx ved sygdom eller lign. 
 

3) Erfaring med afholdelse af prøver:  

 Prøveafholderen har erfaring med prøveafholdelse, fx fra afholdelse af 

prøver inden for andre uddannelsesområder. 

 

 Undervisere ved udbyderen, der underviser på et prøvebærende modul, 

har et godt kendskab til de afsluttende prøver, dvs. har grundigt fagligt 

kendskab til prøvens indhold og dens niveau. 

 

4) Censorers og eksaminatorers kompetencer: 

 Eksaminatorer og censorer på sprogcenteret skal have et grundigt fagligt 

kendskab til prøvens indhold og dens niveau og være i besiddelse af de 

nødvendige faglige kompetencer til varetagelse af opgaven. Ved vurderin-

gen heraf lægges bl.a. vægt på, at de har deltaget i SIRIs ”Kursus for nye 

eksaminatorer og censorer” for den prøve, som de skal være eksaminator 

eller censor ved.  

 

Der lægges tillige vægt på, at eksaminatorer og censorer én gang årligt 

deltager på enten SIRIs censorkonference eller et bedømmertræningsmø-

de for den prøve, som de skal være censor eller eksaminator ved, og at de 

løbende træner bedømmelse på SIRIs bedømmertræningssite. 

 

Som prøveafholder forpligter man sig til at afholde prøver i overensstemmelse 

med de regler, der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2021 om 

prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (prøvebekendtgø-

relsen), og bekendtgørelse nr. 2069 af 9. november 2021 om indfødsretsprøven 

og bekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2016 om medborgerskabsprøven (videns-

prøvebekendtgørelserne).  
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Det fremgår af § 14 prøvebekendtgørelsen, og § 11 i begge vidensprøvebekendt-

gørelser, at SIRI kan tilbagekalde tilladelsen til at afholde prøver, såfremt reglerne 

i bekendtgørelserne ikke overholdes.  

 

Endvidere fremgår det af pkt. 8.6 i vejledning nr. 9621 af 11. september 2020 om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at SIRI kan tilbagekalde en tilladelse 

til at afholde danskprøver, såfremt en udbyder ikke udviser den fornødne omhu i 

forbindelse med prøveafholdelsen.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Søndergaard 

Specialkonsulent 


