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Hvis man vil vide mere 
 
Man kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på 
www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ansøge/Familie/Familiesammenførin  

 
Hvis man er i tvivl, kan man altid kontakte Udlændingestyrelsen – skriftligt, telefonisk eller personligt – og få 
vejledning om reglerne. 

 
 
 
 

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 

Til ægtefællesammenførte i Danmark 
 

Hvad indeholder informationspakken? 
 

Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte i 
Danmark og deres ægtefæller. 

 
Informationspakken beskriver blandt andet, 

 
• hvem der skal tage Danskprøve A1 og Danskprøve A2, 
• hvad der sker, når man får besked om, at man er omfattet af kravet om en bestået Danskprøve A1 og 

en bestået Danskprøve A2, 
• hvad man kan gøre for at forberede sig til prøverne, 
• hvordan man tilmelder sig prøverne, 
• hvor og hvordan man skal betale for prøverne, 
• hvor og hvordan prøverne foregår, 
• hvad prøverne består i, 
• hvilke tidsfrister, man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med prøveaflæggelsen. 

 

http://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Familie/Familiesammenf%C3%B8rin
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• Man skal normalt bestå Danskprøve A1, når man har fået opholdstilladelse som 
ægtefællesammenført i Danmark. 

• Danskprøve A1 giver mulighed for at få nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse med 20.808,00 
kr. (2020-niveau). Det er kommunen, man skal henvende sig til for at få nedsat sikkerhedsstillel-
sen. 

• Danskprøve A1 er en sprogprøve, som aflægges hos to prøveafholdere i Danmark. 
• Man har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. 
• Man har selv ansvaret for at forberede sig til prøven. 
• Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i prøven og de tidsfrister, man skal overholde. 
• Man kan se et eksempel på en Danskprøve A1 ved at benytte følgende link: 

www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-
danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 

  

Indledning 
 

Generelt om informationspakken 
 

Denne vejledning handler om Danskprøve A1 og Danskprøve A2, som ægtefællesammenførte som ud-
gangspunkt skal bestå efter at være blevet meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. 
En bestået Danskprøve A1 og en bestået Danskprøve A2 er et krav for at beholde sin opholdstilladelse som 
ægtefællesammenført i Danmark. En bestået Danskprøve A1 giver mulighed for at få nedsat den økonomi-
ske sikkerhedsstillelse med 20.808,00 kr. (2020-niveau). En bestået Danskprøve A2 giver mulighed for at få 
nedsat den økonomiske sikkerhedsstillelse med yderligere 10.404,00 kr. (2020-niveau). 

 
Der kan dog være særlige tilfælde, hvor en udenlandsk ægtefælle kan få ægtefællesammenføring uden at 
skulle bestå Danskprøve A1 og Danskprøve A2. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis ægtefællen i 
Danmark er flygtning og fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland, og ægtefællerne derfor ikke vil kunne tage 
ophold dér. Det er Udlændingestyrelsen, der vurderer, om man er omfattet af kravet om en bestået Dansk-
prøve A1 og en bestået Danskprøve A2 i forbindelse med behandlingen af en sag om ægtefællesammenfø-
ring. 

 
Beløbene, som den økonomiske sikkerhedsstillelse kan nedsættes med, er i denne vejledning angivet på 
baggrund af ansøgninger om ægtefællesammenføring indgivet efter den 1. juli 2018 (2020-niveau). For an-
søgninger indgivet før den 1. juli 2018 gælder andre satser. Det vil fremgå af det brev, hvori Udlændinge-
styrelsen anmoder om at stille økonomisk sikkerhed, hvilke satser der gælder. 
 

 
Visse prøver kan træde i stedet for Danskprøve A1 og Danskprøve A2 

 
Der er visse andre prøver, som kan træde i stedet for Danskprøve A1 og Danskprøve A2. Hvis man har 
bestået en af disse andre prøver, skal man gøre Udlændingestyrelsen opmærksom på dette og fremsende 
dokumentation for den beståede prøve. 

 
Se en liste over, hvilke prøver der kan træde i stedet for Danskprøve A1: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602#Bil1 

 

Se en liste over, hvilke prøver der kan træde i stedet for Danskprøve A2: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602#Bil2 

  
 

Generelt om Danskprøve A1 
 

 
 

 

http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602#Bil1
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602#Bil2


3  

• Man skal normalt bestå Danskprøve A2, når man har fået opholdstilladelse som ægtefælle-
sammenført i Danmark. 

• En bestået Danskprøve A2 giver mulighed for, at den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes 
yderligere med 10.404,00 kr. (2020-niveau). Det er kommunen, man skal henvende sig til for at 
få nedsat sikkerhedsstillelsen. 

• Danskprøve A2 er en sprogprøve på et noget højere niveau end Danskprøve A1. 
• Danskprøve A2 aflægges hos to prøveafholdere i Danmark. 
• Man har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. 
• Man har selv ansvaret for at forberede sig til prøven. 
• Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i prøven og de tidsfrister, man skal overholde.En be-

stået Danskprøve A2 kan træde i stedet for en bestået Danskprøve A1, hvis Danskprøve A2 er be-
stået inden for 6-måneders-fristen for en bestået Danskprøve A1. 

• Man kan se et eksempel på en Danskprøve A2 ved at benytte følgende link: 
www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-
og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 
 

Danskprøve A1 er en sprogprøve, der aflægges i Danmark, efter Udlændingestyrelsen har med-
delt opholdstilladelse som ægtefællesammenført. 

 
Det er ens eget ansvar at forberede sig til prøven og at overholde de tidsfrister, der gælder for aflæggelse af 
prøven. Man har også selv ansvaret for at tilrettelægge et forløb, således at man kan nå at forberede sig, 
inden man skal op til prøven. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i forløbet op til prøven, og at 
man forbereder sig grundigt til danskprøven. 

Man kan læse mere om prøven og sine muligheder for deltagelse i ordinær danskuddannelse for 
voksne udlændinge m.fl. i kapitel 3: Danskprøve A1 – indhold. 

 

Generelt om Danskprøve A2 
 

 
 

Man kan i denne informationspakke læse om: 
 
 

Kapitel 1. Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1 Ka-
pitel 2. Praktiske forhold om tilmelding og prøvetagning 
Kapitel 3. Danskprøve A1 – indhold og forberedelse Kapi-
tel 4. Danskprøve A2 

http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
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• Der gælder særlige tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1. 
• Hvis man ikke overholder tidsfristerne, vil man normalt ikke kunne beholde opholdstilladelsen i 

Danmark. 
• Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i, hvilke tidsfrister der gælder, og at man planlægger 

sin tilmelding, så man kan overholde tidsfristerne. 

Trin 1: Man får at vide, at man skal tage Danskprøve A1 inden for en bestemt tidsfrist 

Trin 2: Man tilmelder sig Danskprøve A1 

• Man har indgivet en ansøgning om ægtefællesammenføring enten i Danmark eller i udlandet. 
• Hvis Udlændingestyrelsen har afgjort ansøgningen om ægtefællesammenføring positivt, får man 

meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Man får i forbindelse med brevet 
med meddelelsen af opholdstilladelsen at vide, om man skal op til Danskprøve A1. 

• Man skal aflægge Danskprøve A1 i Danmark. 
• Har man indgivet ansøgning i udlandet, og er man i udlandet, når man får meddelelse om opholds-

tilladelse, har man 6 måneder til at indrejse i Danmark. Man skal tilmelde sig folkeregistret senest 5 
dage efter indrejsen i Danmark. Fristen for at bestå Danskprøve A1 vil være 6 måneder fra tilmel-
ding til folkeregistret. 

• Har man indgivet ansøgning i Danmark, og er man i Danmark, når man får meddelelse om op-
holdstilladelse, har man 6 måneder til at bestå prøven. Fristen på 6 måneder regnes fra den dato, 
man tilmeldes folkeregistret (senest 5 dage efter opholdstilladelsen er meddelt). 

• Hvis man allerede har opholdstilladelse på et andet grundlag og er tilmeldt folkeregistret, regnes 
fristen fra den dato, opholdstilladelsen er meddelt. 

• Hvis man ikke består prøven første gang, har man mulighed for at tage prøven igen én eller flere 
gange inden for fristen. 

• Hvis man har taget Danskprøve A1 én eller flere gange inden for 6-månedersfristen, men ikke har 
bestået den, vil man få 3 måneder ekstra til at bestå prøven. 

• Man får ikke 3 måneder ekstra til at bestå prøven, hvis man ikke har gjort mindst ét forsøg på at 
bestå prøven inden for 6-månedersfristen. 

Kapitel 1 - Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1 
 
 
 

 
Tidsfrister trin for trin: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Trin 1: Man får at vide, at man skal tage Danskprøve A1 
 

 
 

 

 

 

 

Trin 3: Man aflægger Danskprøve A1 inden tidsfristen 
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Ansøgningspakke 

Danskprøve A1 skal først aflægges, når de øvrige krav til ægtefællesammenføring er blevet vurderet af Ud-
lændingestyrelsen, og kun når man har fået en opholdstilladelse som ægtefællesammenført. Det vil sige, at 
man først skal aflægge Danskprøve A1, når Udlændingestyrelsen har vurderet, at man opfylder de øvrige 
krav til ægtefællesammenføring. 

 
Hvis man opfylder alle krav til ægtefællesammenføring, får man et brev med meddelelse om op-
holdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Af brevet fremgår, om man skal tage Danskprøve A1. 

Der er visse prøver, der kan træde i stedet for Danskprøve A1. Man kan se en liste over, hvilke prøver der 
kan træde i stedet for Danskprøve A1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602#Bil1 

 

Frister, hvis man har indgivet sin ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark 
Hvis man har indgivet sin ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark, vil man modtage et 
kvitteringsbrev fra Udlændingestyrelsen, hvoraf det vil fremgå, hvornår man kan forvente, at ægte-
fællesammenføringssagen vil være behandlet. 

Når Udlændingestyrelsen har vurderet, at man opfylder samtlige krav i forbindelse med ægtefællesammen-
føring, modtager man et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om opholdstilladelse. Af brevet 
fremgår også, om man skal tage Danskprøve A1. Brevet sendes til den adresse, den ægtefællesammenfør-
te eller dennes ægtefælle har opgivet som fælles bopæl i Danmark. Hvis man ikke allerede er tilmeldt folke-
registret, skal man senest 5 dage efter meddelelse af opholdstilladelse tilmelde sig folkeregistret. 

 
Hvis man skal bestå Danskprøve A1, vil det af brevet fremgå, at man skal bestå prøven inden for 6 måneder. 
Fristen på 6 måneder for at bestå prøven vil blive regnet fra dagen for meddelelsen af opholdstilladelsen, 
hvis man allerede er tilmeldt folkeregistret (fordi man har haft opholdstilladelse på et andet grundlag tidlige-
re). Hvis man ikke allerede er tilmeldt folkeregistret, vil fristen på 6 måneder blive regnet fra tilmeldingen til 
folkeregistret, som skal ske senest 5 dage efter meddelelse af opholdstilladelsen. 

 
 

Start 
 
 

Man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenfø-
ring i Danmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man får et brev fra Udlændingestyrel-
sen med meddelelse om opholdstilla-
delse. 
I brevet står, om man skal op til 
Danskprøve Al, og hvad fristen er for 
at bestå en Danskprøve Al. 

 

 

 
MAN HAR NU 6 MÅNEDER TIL AT BESTÅ 
DANSKPRØVE Al. 

Man kan allerede begynde at forberede sig 
på Danskprøve Al, for eksempel ved at sæt-
te sig ind i, hvad det kræver at bestå 
Danskprøve Al, og hvordan man kan opnå 
niveau Al. 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602&Bil1
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Eksempel 2 – Frist for ansøgere, der befinder sig i Danmark og ikke er tilmeldt folkeregistret 
Man er i Danmark og er ikke tilmeldt folkeregistret. Man får et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse 
om, at man har fået opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført med oplysning om, at man skal 
tage Danskprøve A1. Man skal senest 5 dage efter meddelelsen om opholdstilladelse tilmelde sig folkeregi-
stret. Senest 6 måneder efter tilmelding til folkeregistret skal man bestå Danskprøve A1. 

Eksempel 3 – Hvis man har aflagt, men ikke har bestået prøven inden for 6 måneder 
Man har frist for at bestå Danskprøve A1 d. 1. september. Man har været oppe til prøven d. 1. august, men 
man har ikke bestået prøven. 
 
Man vil få meddelelse fra Udlændingestyrelsen om, at fristen forlænges med 3 måneder. Den nye frist vil 
være d. 1. december. 

Eksempel 1 – Frist for ansøgere, der befinder sig i udlandet 
Man er i sit hjemland, og man har fået sin opholdstilladelse som ægtefællesammenført. Man indrejser i Dan-
mark senest 6 måneder, efter man har fået sin opholdstilladelse. 

 
Man er indrejst i Danmark d. 1. maj. Man tilmelder sig folkeregistret d. 3. maj. Fristen for at bestå 
Danskprøve A1 vil være d. 3. november. 

 

 
 

 

Hvis man har gjort ét eller flere forsøg på at bestå prøven inden for 6-måneders-fristen, men ikke har bestået 
den, vil man få yderligere 3 måneder til at bestå prøven. 

 

 
 

    Frister, hvis man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i udlandet 
Hvis man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i udlandet, og Udlændingestyrelsen har vur-
deret, at alle krav til ægtefællesammenføring er opfyldt, modtager man via repræsentationen i udlandet et 
brev, der informerer om, at man er meddelt opholdstilladelse som ægtefællesammenført i Danmark. Af bre-
vet fra Udlændingestyrelsen vil fremgå, om man skal tage Danskprøve A1. Der vil også fremgå, hvilke frister 
der gælder i forbindelse med prøven. Ægtefællen i Danmark får en kopi af brevet fra Udlændingestyrelsen. 

 
Af brevet fremgår, at man har pligt til at indrejse i Danmark senest 6 måneder efter datoen for meddelelse af 
opholdstilladelsen. 

Man skal tilmelde sig folkeregistret senest 5 dage efter indrejse i Danmark. Fristen for at bestå Danskprøve 
A1 vil være 6 måneder fra tilmelding til folkeregistret. 

 

Eksempel 1 – Frist for ansøgere, der befinder sig i Danmark og allerede er tilmeldt folkeregistret 
Man er i Danmark og er allerede tilmeldt folkeregistret, fordi man har haft opholdstilladelse på et andet 
grundlag. Man får et brev fra Udlændingestyrelsen med meddelelse om, at man har fået opholdstilladelse i 
Danmark som ægtefællesammenført med oplysning om, at man skal tage Danskprøve A1. Brevet er dateret 
1. marts. Udlændingestyrelsen vil regne 6 måneder fra d. 1. marts, dvs. d. 1. september, som er den dato, 
man senest skal have bestået sin prøve. 
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Ansøgningspakke 

 
 

Start 

 
 
 

Man får et brev fra Udlændinge-
styrelsen med meddelelse om op-
holdstilladelse. I brevet står, om 
man skal op til Danskprøve Al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man skal nu rejse til Danmark inden for 6 måneder. 

Man kan allerede begynde at forberede 
dig på Danskprøve  Al, for eksempel ved 
at sætte sig ind i, hvad det kræver at 
bestå Danskprøve  Al, og hvordan man 
kan opnå  niveau  Al. 

 

 
 
 

  
 

Man tilmelder sig folkeregistret senest 5 dage efter indrejse i Danmark. 
 
 
 
 

MAN HAR NU 6 MÅNEDER TIL AT BESTÅ 
DANSKPRØVE Al. 

Eksempel 2 – Hvis man har aflagt, men ikke har bestået prøven inden for 6 måneder 
Man har en frist for en bestået Danskprøve A1 d. 3. november. Man har været op til prøven d. 15. oktober, 
men man har ikke bestået prøven. Man vil få meddelelse fra Udlændingestyrelsen om, at fristen forlænges 
med 3 måneder. Den nye frist vil være d. 3. februar. 
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• Man har selv ansvaret for at melde sig til Danskprøve A1. På tilmeldingsportalen 
www.danskprøve.dk kan man se, hvornår der er ledige tider. 

• Man har selv ansvaret for at tilmelde sig, så man mindst kan gå op til prøven én gang inden for 
fristen på 6 måneder. 

• Man skal være opmærksom på, at der kan være ventetid på en ledig prøvetid. Det skal man tage 
højde for, når man melder sig til. 

• Danskprøve A1 afholdes som udgangspunkt hver uge og flere dage om ugen, undtagen i 
hovedferierne. 

• Det koster 2.765,39 kr. (2020-niveau) at aflægge Danskprøve A1. 

Trin 2: Man tilmelder sig Danskprøve A1 
 

 
Man har selv ansvaret for at melde sig til Danskprøve A1. Det er ikke noget, der sker automatisk. 

 
Man kan tilmelde sig prøven, så snart man har fået brevet fra Udlændingestyrelsen om, at man skal tage 
Danskprøve A1. Man skal være opmærksom på, at der kan være ventetid på en ledig prøvetid. Det skal 
man tage højde for, når man melder sig til. Danskprøve A1 afholdes som udgangspunkt hver uge og flere 
dage om ugen, undtagen i hovedferierne. På tilmeldingsportalen www.danskprøve.dk kan man se, hvornår 
der er ledige tider. 

 
Ved tilmeldingen skal man betale et gebyr på 2.765,39 kr. (2020-niveau) for at gå op til prøven. 

 
Man skal være opmærksom på, at det kræver grundig forberedelse at bestå prøven. Det er en god idé at 
starte forberedelsen til prøven hurtigst muligt. Det er op til den enkelte selv at vurdere, hvornår man er helt 
klar og forberedt til at tage prøven. Man har mulighed for at aflægge Danskprøve A1 flere gange inden for 
fristen, hvis man ikke består den første prøve, man aflægger. Man skal betale for hver prøve, man går op til. 

Tilmelding og betaling til Danskprøve A1 sker online. På tilmeldingsportalen kan man se, hvornår der er ledige tider. Man 
tilmelder sig en prøvedato/tidspunkt og får en bekræftelse på tilmelding og betaling. 

 

 
Læs om de praktiske forhold vedrørende tilmelding og betaling for prøven i kapitel 2 i denne 
vejledning: Praktiske informationer om tilmelding og betaling. 

 
Læs mere om prøven og forberedelsen i kapitel 3 i denne vejledning: Danskprøve A1 - indhold og 
forberedelse. 



9  

• Hvis man består Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man har 
bestået prøven, og at man derfor har ret til fortsat ophold i Danmark. 

• Hvis man har bestået Danskprøve A1, kan man få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse med 
20.808,00 kr. (2020-niveau). Man skal henvende sig kommunen, hvis man vil have nedsat den 
økonomiske sikkerhedsstillelse. 

• Hvis man ikke består Danskprøve A1, får man et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man ikke har 
bestået prøven. Man skal hurtigst muligt melde sig til en ny prøve, hvis ens frist ikke er udløbet 
endnu. 

• Hvis man ikke har bestået prøven inden for de fastsatte frister, vil Udlændingestyrelsen tage stilling 
til, om opholdstilladelsen skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af 
sin opholdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. 

Trin 3: Man aflægger Danskprøve A1 
 

 
Hvis man består Danskprøve A1 

Hvis man består Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man har bestået 
prøven. Man vil beholde sin opholdstilladelse.  

Danskprøve A1 giver adgang til en nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse med 20.808,00 kr. 
(2020-niveau). Man skal henvende sig til kommunen, hvis man har bestået Danskprøve A1 og ønsker en 
nedsættelse af sikkerhedsstillelsen. 

 

Hvis man ikke består Danskprøve A1 
Hvis man ikke har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man 
ikke har bestået prøven. Man får forlænget fristen med 3 måneder, hvis man har aflagt Danskprøve A1 én 
eller flere gange inden for 6-månedersfristen, men ikke har bestået. 

 
Hvis man ikke har bestået prøven inden for den fastsatte frist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om 
ens opholdstilladelse skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af sin op-
holdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. 

 
Man kan efter udrejsen indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring. 

 
Man kan inden udrejsen henvende sig telefonisk til eller personligt i Udlændingestyrelsen med henblik på 
vejledning om indgivelse af ansøgning på ny. 
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Man aflægger Danskprøve Al og får brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt man har be-
stået prøven. 

 

Man har ikke bestået Danskprøve Al. 
 

 Man kan tilmelde sig og tage Danskprøven Al igen, 
hvis fristen ikke er udløbet. 

Hvis man ikke består Danskprøve Al inden for fristen, skal 
Udlændingestyrelsen vurdere, om man skal have inddra-
get sin opholdstilladelse og skal udrejse. 

 

 
 

Når man har bestået Danskprøve Al, kan man få 
nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse med 
20.808,00 (2020-niveau). Man skal henvende sig 
til kommunen for at få nedsat den økonomiske 
sikkerhedsstillelse. 

 
Man har bestået  Danskprøve Al 

 
Man får brev fra Udlændingestyrelsen om, at 
man har bestået prøven. Man beholder sin op-
holdstilladelse.  
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• Man skal selv tilmelde sig Danskprøve A1. 
• Man skal betale 2.765,39 kr. (2020-niveau) for at aflægge Danskprøve A1. 
• Man har selv ansvaret for at møde rettidigt op på prøvedagen. 
• Efter man har aflagt prøven, får man et brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt man har bestået 

prøven eller ej. 

Trin 1: Man tilmelder sig Danskprøve A1 og betaler for den 

Trin 2: Man aflægger Danskprøve A1 

• Man har selv ansvaret for at tilmelde sig Danskprøve A1. 
• Når man melder sig til prøven, skal man betale 2.765,39 kr. (2020-niveau) for at gå op til prøven. 

Kapitel 2 - Praktiske informationer om tilmelding og 
prøvetagning 

 
 

 
Tilmelding og prøvetagning trin for trin: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trin 1: Man tilmelder sig Danskprøve A1 og betaler for den 
 

 

Man har selv ansvaret for at melde sig til prøven, og der vil ikke automatisk blive booket tid. Man er også 
selv ansvarlig for at tilmelde sig prøven, så man når at aflægge prøven inden den tidsfrist, der gælder for 
aflæggelse af prøven. 

Man kan læse mere om tidsfrister for aflæggelse af prøven i kapitel 1 i denne vejledning: Tidsfrister 
for aflæggelse af Danskprøve A1. 

Tilmelding og betaling skal ske online på tilmeldingsportalen: www.danskprøve.dk 
Prøven afholdes på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup og hos Sprogcenter Vejle i Vejle. 

 
Man kan på tilmeldingsportalen se ledige datoer og tidspunkter. Prøven afholdes som udgangspunkt flere 
dage hver uge, året rundt, med undtagelse af hovedferierne, hvor der vil være færre prøveafholdelses-
muligheder. 

 
Det er også gennem tilmeldingsportalen, man betaler for prøven. Man kan betale med Dankort samt alle 
gængse kreditkort og debetkort. Bemærk, at tilmeldingen først er gældende, når man har betalt gebyret. 

 
Når man har tilmeldt sig og betalt for prøven, vil man modtage en bekræftelse på sin tilmelding samt på 
betalingen. Man vil også få at vide, hvor og hvornår man skal møde op. 

Trin 3: Man afventer bedømmelsen 

http://www.danskpr%C3%B8ve.dk/
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• Man skal møde op rettidigt, når man skal op til Danskprøve A1. 
• Hvis man kommer for sent, vil man normalt skulle melde sig til en ny prøve og også betale for den. 
• Når man møder op for at aflægge prøven, skal man huske billedlegitimation. 
• Man må ikke medbringe hjælpemidler, når man skal aflægge prøven. 
• Man må ikke rejse sig eller tale med de andre prøvedeltagere, når man aflægger prøven. 
• Det er en computer, der afholder prøven, og der er ikke mulighed for at stoppe prøven undervejs. 

Tilmelding til Danskprøve A1 og betaling skal ske online. Man får en prøvedato og en bekræftelse på sin tilmelding og 
betaling. 

 

 
 
 

Trin 2: Man aflægger Danskprøve A1 
 

 
Man skal møde op på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup eller Sprogcenter Vejle i Vejle på 
det tidspunkt, man fik oplyst ved tilmeldingen. 

 
Man skal have følgende med: 

 
• billedlegitimation i form af pas eller anden rejselegitimation 

 
Disse informationer vil blive tjekket, og man bliver registreret, så man kan få lov til at tage prøven. 

 
Man har ikke mulighed for at forlade prøvelokalet under prøven for fx at gå på toilettet eller drikke noget. 
Prøven kører fuldautomatisk og uden stop. Det er derfor meget vigtigt, at man sørger for, at man ikke får be-
hov for at forlade lokalet under prøveaflæggelsen, og at man har fået noget at drikke, hvis det er nødvendigt. 
Man skal aflægge prøven uden hjælpemidler, og man må ikke medbringe taske, mobiltelefon, bøger mv. un-
der prøveaflæggelsen. 

 
Når man har legitimeret sig, vil man blive vist hen til det lokale, hvor prøven skal tages. Man bliver bedt om at 
sætte sig foran den computer, man får anvist. Der vil højst sandsynligt være andre, der skal aflægge prøven 
samtidig i samme lokale. Prøvedeltagerne vil sidde med en afskærmning imellem sig. 

 
Prøven er mundtlig, og man skal ikke selv betjene computeren. Man skal ikke anvende tastatur, mus mv. 
Man skal alene lytte til prøvens spørgsmål gennem hovedtelefoner, se forskellige billeder på computerens 
skærm og besvare spørgsmålene mundtligt i hovedtelefonernes mikrofon. Hovedtelefonerne ligger ved siden 
af computeren, og personalet vil hjælpe med at få dem til at sidde korrekt. 
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Man tager prøven hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Skolevej 6, 2600 Glostrup 

eller hos Sprogcenter Vejle, Damhaven 13A, 7100 Vejle 

 
 

 
Man viser billedlegitimation til personalet. Det bliver kontrolleret. 

 

 
Personalet hjælper prøvedeltagere på plads. 

 
 
 

 
Hvordan foregår selve prøven? 

 
Personalet vil gøre computeren klar til, at man kan tage prøven. Personalet vil også tjekke, om hovedtelefo-
ner og mikrofon fungerer, som de skal. Man vil blive bedt om at sige noget i mikrofonen og om at lytte til no-
get i hovedtelefonerne. Hvis man ikke kan høre, hvad der bliver sagt i hovedtelefonerne, eller se, hvad der 
bliver vist på skærmen, skal man med det samme gøre opmærksom på det, så det kan justeres. 

 
Når alt udstyr er tjekket, vil prøven snart blive sat i gang. Det er vigtigt, at man er helt klar - med 
hovedtelefoner på. 

Derefter starter prøven – og man skal svare på alle prøvens spørgsmål. Der vil være en klartone efter hvert 
spørgsmål, hvorefter man har cirka fem sekunder til at svare på spørgsmålet. 

 
Man skal være opmærksom på, at prøven består af 4 delprøver, som kører i direkte forlængelse af hinanden 
uden pauser. Man skal altså blive siddende og fortsætte med at svare på spørgsmålene. 

 
Man kan læse mere om prøvens opbygning og indhold i kapitel 3 i denne vejledning: Danskprøve A1 
- Indhold og forberedelsesmuligheder. 

 
Prøven kan ikke stoppes undervejs, og man kan ikke få spørgsmålene gentaget, hvis man ikke hørte dem i 
første omgang. Det er derfor meget vigtigt, at man er koncentreret og følger med i de spørgsmål, som 
computeren stiller. Det er også vigtigt, at man svarer tydeligt ind i mikrofonen efter klartonen. 
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• Man vil modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt ens prøve er bestået eller ej. 
• Hvis man har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at 

prøven er bestået. Man beholder sin opholdstilladelse. 
• Hvis man ikke har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at 

prøven ikke er bestået. Man tilmelder sig hurtigst muligt en ny prøve, hvis fristen ikke er udløbet. 
• Hvis fristen er udløbet, vurderer Udlændingestyrelsen, om opholdstilladelsen skal inddrages. I så 

fald fastsættes en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. 

Hvad sker der, når prøven er slut? 
 

Man vil kunne se på skærmen, når prøven er slut. Man skal blive siddende foran computeren, indtil 
personalet kommer, selv om der kan gå lidt tid. Personalet vil give besked, når man kan forlade lokalet. 

 
Er andre prøvedeltagere i gang med prøvetagning, skal dette foregå i absolut stilhed for ikke at forstyrre. 
Man må ikke forstyrre de øvrige prøvedeltagere under prøven ved for eksempel at rejse sig, forlade lokalet 
eller ved at tale til de andre. Hvis man forstyrrer de øvrige prøvedeltagere, vil man straks blive bortvist fra 
prøven, og prøven vil blive betragtet som ugyldig. Man vil dermed skulle tilmelde sig prøven på ny og betale 
gebyr på ny. 

Hvad gør man, hvis der opstår problemer? 
 

På bordet ved siden af computeren ligger et afbrydelsesskilt. Hvis der opstår problemer med computeren 
eller andre problemer under prøven, skal man straks gøre personalet opmærksomt herpå ved at række 
skiltet i vejret. Man må ikke rejse sig op. 

 
Det er vigtigt, at man ikke rejser sig eller henvender sig til personalet under prøven, men altid anvender 
afbrydelsesskiltet. 

 
Hvis der under prøveaflæggelsen opstod forhold, som forringede ens muligheder for at gennemføre prøven, 
skal man gøre personalet opmærksomt på det umiddelbart efter prøven. Hvis man ønsker at klage over for-
holdene under prøveaflæggelsen, skal man indbringe klagen for Udlændingestyrelsen senest 7 dage, efter 
at prøven har fundet sted. 

Trin 3: Man afventer bedømmelsen 
 

 

Når man har aflagt prøven, bliver besvarelsen sendt til bedømmelse hos censorer, der vurderer, om prøven 
er bestået. Censorerne er uvildige og vurderer din prøve ud fra objektive kriterier. Man vil modtage et brev 
fra Udlændingestyrelsen, der informerer om, hvorvidt ens Danskprøve A1 er bestået eller ej. 

 
Bemærk, at der godt kan gå op til 3 uger, før man modtager et brev fra Udlændingestyrelsen om, hvorvidt 
prøven er bestået. Udlændingestyrelsens vurdering af, om fristen for en bestået prøve er overholdt, tager 
udgangspunkt i den dato, man har aflagt prøven, og ikke i tidspunktet for meddelelse af prøveresultatet. 

 
Hvis man ønsker at klage over bedømmelsen af prøven, skal man indbringe sin klage for Styrelsen for In-
ternational Rekruttering og Integration, senest 7 dage efter Udlændingestyrelsens afgørelse er meddelt. 
Der gøres opmærksom på, at den oprindelige frist for en bestået prøve fastholdes, selv om der er indgivet 
klage over bedømmelsen. 

 
Hvis man består Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at prøven er bestået. 
Man beholder sin opholdstilladelse. 
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Hvis man har bestået Danskprøve A1, har man adgang til at få nedsat sin økonomiske sikkerhedsstillelse 
med 20.808,00 (2020-niveau). Man skal henvende sig til kommunen, hvis man vil have nedsat sin øko-
nomiske sikkerhedsstillelse. 

 
Hvis man ikke har bestået Danskprøve A1, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man 
ikke har bestået prøven. Man får forlænget fristen med 3 måneder, hvis man har aflagt Danskprøve A1 én 
eller flere gange inden for 6-månedersfristen, men ikke har bestået. 

 
Hvis man ikke har bestået prøven inden for den fastsatte frist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om 
ens opholdstilladelse skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af sin op-
holdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. 

 
Man kan efter udrejsen indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring. 

 
Man kan inden udrejsen henvende sig telefonisk til eller personligt i Udlændingestyrelsen med henblik på 
vejledning om indgivelse af ansøgning på ny. 
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• Man har selv ansvaret for at forberede sig på prøven. 
• Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad danskprøven går ud på. 
• Man har selv ansvaret for at vurdere, hvor meget man har behov for at forberede sig til prøven. 
• Man kan se et eksempel på en Danskprøve A1 via følgende link: 

https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-
udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 
 

Trin 1: Man undersøger, hvad Danskprøve A1 går ud på 

Trin 2: Man forbereder sig til Danskprøve A1 

Trin 3: Man tilmelder sig Danskprøve A1 

• Man har selv ansvaret for at undersøge, hvad man skal kunne for at bestå prøven. Man kan fx se et 
eksempel på en Danskprøve A1 på følgende link: 
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-
a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 

• Man har selv ansvaret for at vurdere, hvor megen tid man skal bruge til forberedelse til prøven, før 
man aflægger prøven. 

Kapitel 3 – Danskprøve A1: indhold og 
forberedelsesmuligheder 

 
 
 

 
Forberedelse til Danskprøve A1 trin for trin: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Trin 1: Man undersøger, hvad Danskprøve A1 går ud på 
 

 

Da man selv har ansvaret for at forberede sig til prøven, er det vigtigt, at man først undersøger, hvad prøven 
går ud på, så man kan vurdere, hvor megen forberedelse man har behov for. 

Man har også selv ansvaret for at sørge for, at man har danskkundskaber nok til at bestå Danskprøve A1. 
Man kan se et eksempel på en Danskprøve A1 på følgende link: 
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-
danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 

 
Danskprøve A1 er en mundtlig prøve. Man vil altså ikke skulle skrive under prøven, men kun lytte og svare 
mundtligt på de spørgsmål, som man får. Prøven foregår på dansk, og man skal svare på dansk. 

 
Prøven bliver afholdt via en computer. Man skal ikke selv betjene computeren. Computerprogrammet stiller 
en række spørgsmål, som man hører i en hovedtelefon, og man skal svare i en mikrofon. Svarene bliver 
optaget på lydfiler og bliver efterfølgende bedømt af censorer. 

https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
https://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
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På  www.uim.dk kan man se et eksempel på Danskprøve A1: 
www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-
danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 
 

Den samlede prøvetid er cirka 20 minutter. Prøven består af 30 spørgsmål, og man skal besvare mindst 21 
spørgsmål korrekt, for at prøven er bestået. 

 
 

Hvad indeholder Danskprøve A1? 
 

Prøven består af 4 delprøver, som man kan læse mere om her. 
 

 

Eksemplet viser, hvordan prøven er bygget op, hvilke opgavetyper prøven består af, og hvilket niveau 
prøven er på. Man skal være opmærksom på, at den prøve, man vil skulle aflægge, ikke er identisk med 
eksemplet på nettet. 

 
På niveauet A1 kan man forstå og anvende velkendte dagligdagsudtryk og meget elementære udtryk. Man 
kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, som for ek-
sempel hvor man bor, om personer, man kender, og om ting, man er i besiddelse af. Man kan indgå i en 
yderst enkel samtale, hvor taletempoet er langsomt, og udtalen er tydelig. 

 
Der stilles ikke krav om, at man svarer med hele sætninger. 

 
Delprøve 1– Præsentation 
I delprøve 1 skal man svare på spørgsmål om sig selv på dansk. Man bliver stillet otte af følgende 16 
spørgsmål på dansk. Man hører hvert spørgsmål én gang og skal svare efter klartonen. 

 
- Hvad hedder du? 
- Hvor kommer du fra? 
- Er du gift? 
- Hvor bor du? 
- Hvor længe har du boet i Danmark? 
- Hvornår har du fødselsdag? 
- Hvad er dit efternavn? 
- Hvad for nogle sprog taler du? 
- Har du børn? 
- Kan du tale engelsk? 
- Hvad hedder din mor? 
- Hvad hedder din far? 
- Går du i skole? 
- Har du bil? 
- Hvornår kom du til Danmark? 
- Hvornår er du født? 

 
Delprøve 2 – Syv korte tekster 
I delprøve 2 hører man syv korte tekster læst op. Man skal svare på et spørgsmål om hver tekst. 

 
Først hører man spørgsmålet. Derefter hører man teksten læst op to gange. Så hører man spørgsmålet igen, 
og man skal svare efter klartonen. 

 
Der bliver vist tre billeder på skærmen. Under hvert billede står der A, B eller C. Hvert billede viser en 
svarmulighed. 

http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
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• Man har selv ansvaret for at forberede sig til Danskprøve A1. Man skal forberede sig aktivt. 
• Man har selv ansvaret for at vurdere, hvor lang tid man har behov for til at forberede sig, så man er 

tilstrækkeligt forberedt, når man går op til prøven. 

- Hvis man mener, at billede A er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’A’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede B er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’B’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede C er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’C’ efter klartonen. 

 
Opgaverne i delprøve 2 handler typisk om følgende emner: Familie, Bolig, Priser, Butikker, Indkøb, Måltider, 
Madvarer, Møbler, Tøj, Personlige forhold (fødselsår, børn, gift/ugift), Skole, Fritid og fritidsaktiviteter, Tids-
punkter og Vejret. 

 
Delprøve 3 – Syv situationer fra Lisas og Simons hverdag 
I delprøve 3 bliver syv tekster læst op. Teksterne handler om Lisas og Simons hverdag. Der bliver vist et 
billede til hver tekst. 

Man hører hver tekst læst op to gange. Derefter bliver man spurgt, om den oplæste tekst passer til det 
billede, man ser. Man skal svare ’ja’ eller ’nej’ efter klartonen. 

 
Opgaverne i delprøve 3 handler typisk om følgende emner: Familie, Dagens gang, Måltider, Butikker, 
Indkøb, Madvarer, Transport, Tidspunkter, Arbejde samt Fritid og fritidsaktiviteter. 

 
Delprøve 4 – Hvad handler historien om? 
I delprøve 4 hører man otte historier læst op. Efter hver historie bliver man spurgt om, hvad eller hvem 
historien handler om. 

 
Man hører hver historie læst op to gange. Derefter bliver man spurgt, hvad eller hvem historien handler om. 

 
Der bliver vist tre billeder på skærmen. Under hvert billede står der A, B eller C. Hvert billede viser en 
svarmulighed. 

- Hvis man mener, at billede A er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’A’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede B er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’B’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede C er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’C’ efter klartonen. 

 
Opgaverne i delprøve 4 handler typisk om følgende emner: Familie og venner, Transport/transportformer, 
Tidspunkter, Madvarer, Måltider, Indkøb, Møbler, Tøj, Skole, Arbejde, Fritid og fritidsaktiviteter samt Bolig. 

 
 

Trin 2: Man forbereder sig til Danskprøve A1 
 

 
Man er selv ansvarlig for forberedelsen til Danskprøve A1, og det er altså en selv, der beslutter, hvordan og i 
hvor lang tid man vil forberede sig til prøven. Man har selv ansvaret for at få lært nok dansk til, at man kan 
bestå prøven. 

 
Nyankomne udlændinge har som udgangspunkt ret til danskuddannelse i henhold til danskuddannelseslo-
ven. Kommunalbestyrelsen tilbyder således danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven til ud-
lændinge, der er fyldt 18 år og 

 
1) har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommu-

nen eller 
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• Det er op til den enkelte selv at vurdere, hvornår man er helt klar og forberedt til at tage prøven, og 
hvornår man vil tilmelde sig. 

Et eksempel: 
Så snart man har tilmeldt sig folkeregistret, kontakter man kommunen for at høre nærmere om, hvordan man 
kan starte på den ordinære danskuddannelse for voksne udlændinge. Den ordinære danskuddannelse er 
ikke et specifikt tilbud, der forbereder konkret til Danskprøve A1, og man øver sig derfor så meget som mu-
ligt ved siden af danskuddannelsen med sin ægtefælle, i hverdagssituationer mv. 

 
Man sætter sig ind i danskprøvens form og indhold ved at læse beskrivelserne i denne informationspakke og 
ved at gennemse eksemplet på Danskprøve A1, som kan findes på  www.uim.dk: 
www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-
danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 
 
Man melder sig til Danskprøve A1 via tilmeldingsportalen www.danskprøve.dk 
 
Når man har taget prøven, kan der gå op til 3 uger, før man får besked om, hvorvidt man har bestået prøven 
eller ej. Fristen for en bestået prøve tager udgangspunkt i den dato, man har aflagt prøven. 

2) har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i for-
bindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. 
og har bopæl i kommunen 

 
Man kan læse mere om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. på følgende link: 
www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-
udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte 

 
Så snart man modtager meddelelse om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, er det derfor vigtigt, at 
man tilmelder sig folkeregistret, hvis man ikke allerede er tilmeldt, så man kan komme i gang med sin 
danskuddannelse. Ægtefællesammenførte kan som udgangspunkt påbegynde danskuddannelse senest en 
måned efter at være blevet folkeregistreret i kommunen. 
Danskuddannelserne er opbygget ud fra de samme niveauer som de to sprogprøver, og A1- og A2- ni-
veauerne er således niveauer, der bruges i danskuddannelserne og danner grundlag for undervisningen 
på danskuddannelserne. 

 
Danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven er dog ikke et uddannelsesforløb, som specifikt for-
bereder til Danskprøve A1. Man vil oftest komme på et hold sammen med andre kursister, som ikke skal op 
til Danskprøve A1, og undervisningen er ikke direkte målrettet Danskprøve A1. Man skal derfor bruge 
danskuddannelsen som et udgangspunkt for forberedelsen til prøven. Det er en god idé så tidligt som muligt 
at øve dansk med sin ægtefælle mv. 

 
 

Trin 3: Man melder sig til Danskprøve A1 
 

 

Man har selv ansvar for at tilmelde sig. 
 

Man kan læse mere om tidsfrister for aflæggelse af danskprøven i kapitel 1 i denne vejledning: 
Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1. 

 
Man kan læse mere om tilmelding til prøven i Kapitel 2 i denne vejledning: Praktiske informationer 
om tilmelding og prøvetagning.  

 

http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.danskpr%C3%B8ve.dk/
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
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• Man skal normalt bestå Danskprøve A2, når man har fået opholdstilladelse som ægte-
fællesammenført i Danmark. Hvis Udlændingestyrelsen har afgjort ansøgningen om 
ægtefællesammenføring positivt, får man meddelt opholdstilladelse som ægtefælle-
sammenført i Danmark. Man får i den forbindelse med brevet med meddelelsen af 
opholdstilladelsen at vide, om man skal op til Danskprøve A2. 

• En bestået Danskprøve A2 giver adgang til, at den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes yder-
ligere. En bestået Danskprøve A1 giver adgang til en nedsættelse med 20.808,00 (2020-niveau). 
Når man består Danskprøve A2, kan den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes med yderligere 
10.404,00 kr. (2020-niveau). Man skal henvende sig til kommunen for at få nedsat sin økonomiske 
sikkerhedsstillelse. 

• Danskprøve A2 er en sprogprøve på et noget højere niveau end Danskprøve A1. 
• Danskprøve A2 aflægges hos to prøveafholder i Danmark. 
• Man har selv ansvaret for at overholde tidsfristerne for prøveaflæggelsen. 
• Man har selv ansvaret for at forberede sig til prøven. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i 

prøven og de tidsfrister, man skal overholde. 

Kapitel 4 - Danskprøve A2 
 
 

 
Der er visse prøver, som kan træde i stedet for Danskprøve A2. Se listen over prøver, som kan træde i 
stedet for Danskprøve A2 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602#Bil2 

Frister for Danskprøve A2 
 

Fristen for Danskprøve A2 er 9 måneder. Når man består Danskprøve A2, kan den økonomiske sikkerheds-
stillelse nedsættes med yderligere 10.404,00 kr. (2020-niveau).  

 
Hvis man er i Danmark, når opholdstilladelsen meddeles, regnes fristen for en bestået Danskprøve A2 fra 
Udlændingestyrelsens dato for meddelelse af opholdstilladelsen, hvis man er allerede er tilmeldt folkeregi-
stret. Hvis man ikke er tilmeldt folkeregistret, skal man tilmelde sig senest 5 dage efter meddelelsen af op-
holdstilladelsen. Fristen for at bestå Danskprøve A2 vil blive regnet fra tilmeldingen til folkeregistret. 

 
Hvis man er i udlandet, når opholdstilladelsen meddeles, regnes fristen fra tilmelding til folkeregistret. 

 
Udlændingestyrelsen gør opmærksom på fristerne for Danskprøve A2 i brevet med meddelelsen af 
opholdstilladelsen. 

Man har selv ansvaret for at overholde 9-månedersfristen for A2-prøven. Hvis man har aflagt Danskprøve 
A2 én eller flere gange inden for fristen på 9 måneder, men ikke bestået den inden for fristen, vil man få en 
forlængelse af fristen med 3 måneder. Hvis man ikke har aflagt prøven inden for 9-månedersfristen, vil man 
ikke kunne få en forlængelse af fristen med 3 måneder. 

Hvis man består Danskprøve A2 
Hvis man består Danskprøve A2, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man har bestået 
prøven. Man skal ikke foretage sig yderligere på dette tidspunkt. Man vil beholde sin opholdstilladelse indtil 
udløbsdagen. Bemærk, at man selv har ansvaret for at søge om forlængelse af opholdstilladelsen inden 
udløbsdatoen. 

Danskprøve A2 giver adgang til nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse med yderligere 
10.404,00 kr. (2020-niveau). Man skal henvende sig til kommunen, hvis man har bestået Danskprøve A2 og 
ønsker en nedsættelse af sikkerhedsstillelsen. 

 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145602&Bil2
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Hvis man ikke består Danskprøve A2 
Hvis man ikke har bestået Danskprøve A2, vil man modtage et brev fra Udlændingestyrelsen om, at man 
ikke har bestået prøven. Man får forlænget fristen med 3 måneder, hvis man har aflagt Danskprøve A2 én 
eller flere gange inden for 9-månedersfristen, men ikke har bestået. 

 
Hvis man ikke har bestået prøven inden for den fastsatte frist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om 
ens opholdstilladelse skal inddrages. Man vil i det tilfælde få en meddelelse om inddragelse af sin op-
holdstilladelse, og man vil modtage en dato for, hvornår man skal være udrejst af Danmark. 

 
Man kan efter udrejsen indgive en ny ansøgning om ægtefællesammenføring. 

 
Man kan inden udrejsen henvende sig telefonisk til eller personligt i Udlændingestyrelsen med henblik på 
vejledning om indgivelse af ansøgning på ny. 

OBS: 
 

En bestået Danskprøve A2 kan træde i stedet for en bestået Danskprøve A1, såfremt Danskprøve A2 er 
bestået inden for 6-månedersfristen for en bestået Danskprøve A1. Det betyder, at man kan vælge at af-
lægge Danskprøve A2 i stedet for Danskprøve A1 inden for fristen på 6 måneder, hvis man vurderer, at 
man har tilstrækkelige danskkundskaber til at bestå Danskprøve A2. 

 
Det vil sige, at man godt kan aflægge Danskprøve A2 uden at have taget Danskprøve A1 først. 
 
Hvis man består Danskprøve A2 inden for fristen på 6 måneder, giver dette adgang til en nedsættelse af den 
økonomiske sikkerhedsstillelse med 31.212,00 (2020-niveau) på én gang. Man skal henvende sig til kommu-
nen, hvis man ønsker nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse. 

 
Man skal dog være meget opmærksom på, at niveau A2 er noget højere end niveau A1. 

 
Praktiske forhold – tilmelding, betaling og prøveaflæggelse 

 
Prøvegebyret for Danskprøve A2 udgør 2.765,39 kr. (2020-niveau). 

 
Tilmelding og betaling sker på samme måde som ved Danskprøve A1. Man skal tilmelde sig og betale online 
på tilmeldingsportalen www.danskprøve.dk 

 
Danskprøve A2 kan aflægges hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup eller hos 
Sprogcenter Vejle i Vejle. 

 
Man kan læse mere om tilmelding, betaling og øvrige praktiske forhold i kapitel 2 i denne vejledning: 
Praktiske forhold om tilmelding og prøvetagning. 

 
Danskprøve A2 – form og indhold 

 
Danskprøve A2 er en mundtlig prøve. Man vil altså ikke skulle skrive under prøven, men kun lytte og svare 
mundtligt på de spørgsmål, som man får stillet. Prøven foregår på dansk, og man skal svare på dansk. 

 
Prøven bliver afholdt via en computer. Man skal ikke selv betjene computeren: Computerprogrammet stiller 
en række spørgsmål, som man hører i en hovedtelefon, og man skal svare i en mikrofon. Svarene bliver 
optaget på lydfiler og efterfølgende bedømt af censorer. 

 
Den samlede prøvetid for Danskprøve A2 er cirka 25 minutter. Prøven består af 30 spørgsmål, og man skal 
besvare mindst 21 spørgsmål korrekt, for at prøven er bestået. 

Hvad indeholder Danskprøve A2? 
 

Prøven består af 4 delprøver, som man kan læse mere om her. På  www.uim.dk kan man se et eksempel på 
Danskprøve A2: www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-
udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte  

http://www.danskpr%C3%B8ve.dk/
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
http://www.uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/prover/danskprove-a1-og-danskprove-a2-for-aegtefaellesammenforte
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Eksemplet viser, hvordan prøven er bygget op, hvilke opgavetyper prøven består af, og hvilket niveau 
prøven er på. Man skal være opmærksom på, at den prøve, man vil skulle aflægge, ikke er identisk med 
eksemplet på nettet. 

 
A2-niveauet er noget højere end A1-niveauet. På niveau A2 kan man indgå i en forholdsvis ukompliceret 
samtale og forstå basale informationer om konkrete og almindelige hverdagsforhold. Det kan for eksempel 
være meget basale informationer om personlige og familiære forhold samt indkøb. 

 
Der stilles ikke krav om, at man svarer med hele sætninger. 

 
Delprøve 1– Præsentation 
I delprøve 1 skal man svare på spørgsmål om sig selv på dansk. Man bliver stillet syv spørgsmål. Man hører 
hvert spørgsmål én gang og skal svare efter klartonen. På eksemplet på nettet kan man se eksempler på 
spørgsmål i delprøve 1. 

 
Delprøve 2 – Syv korte tekster 
I delprøve 2 hører man syv korte tekster læst op. Man skal svare på et spørgsmål om hver tekst. 
 
Først hører man spørgsmålet. Derefter hører man teksten læst op to gange. Så hører man spørgsmålet igen, 
og man skal svare efter klartonen. 

 
Der bliver vist tre billeder på skærmen. Under hvert billede står der A, B eller C. Hvert billede viser en 
svarmulighed. 

- Hvis man mener, at billede A er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’A’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede B er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’B’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede C er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’C’ efter klartonen. 

 
Opgaverne i delprøve 2 handler typisk om følgende emner: Bolig, Indkøb, Priser, Møbler, Madvarer, Tøj, 
Tidspunkter og aftaler, Telefontider og telefonnumre, Ferie og rejser, Transport og transportformer, Sundhed 
og sygdom, Familie og venner, Fester og Vejret. 

 
 

Delprøve 3 – Seks forskellige dialoger 
I delprøve 3 hører man seks forskellige dialoger. På skærmen bliver der vist tre billeder. Under hvert billede 
står der A, B eller C. 

 
Man hører hver dialog to gange. Når man har hørt dialogen to gange, bliver man spurgt, hvilket billede der 
passer til dialogen. 

 
- Hvis man mener, at billede A er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’A’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede B er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’B’ efter klartonen. 
- Hvis man mener, at billede C er det rigtige svar på spørgsmålet, skal man svare ’C’ efter klartonen. 

 
Opgaverne i delprøve 3 handler typisk om følgende emner: Transport og transportformer, Tidspunkter, At 
spørge om vej, Indkøb, Priser, Madvarer, Institutioner, Restaurant og spisesteder, Sundhed og sygdom, 
Arbejde og kolleger samt Fritidsaktiviteter 

 
 

Delprøve 4 – Monolog 
I delprøve 4 hører man en fortælling. Fortællingen er delt op i ti dele. Man skal svare på et spørgsmål til hver 
del. 

 
Først hører man spørgsmålet. Derefter hører man den enkelte del af fortællingen to gange. Så hører man 
spørgsmålet igen, hvorefter man skal svare efter klartonen. 

 
Opgaverne i delprøve 4 handler typisk om følgende emner: Personlige forhold, Bolig, Arbejde, Arbejdstider, 
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Arbejdsforhold, Forskellige arbejdsopgaver, Forskellige arbejdspladser, Tidspunkter, Butikker, Fritid og fri-
tidsinteresser, Uddannelse, Penge og økonomiske forhold, Nationaliteter, Andre lande, Sprog og Rejser. 

 
Ved Danskprøve A2 gælder de samme forhold vedrørende forberedelse som til Danskprøve A1. Man kan 
læse mere i kapitel 2. 


	Til ægtefællesammenførte i Danmark
	Hvad indeholder informationspakken?

	Indledning
	Generelt om informationspakken
	Visse prøver kan træde i stedet for Danskprøve A1 og Danskprøve A2
	Generelt om Danskprøve A1
	Man kan læse mere om prøven og sine muligheder for deltagelse i ordinær danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kapitel 3: Danskprøve A1 – indhold.
	Kapitel 1. Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1 Kapitel 2. Praktiske forhold om tilmelding og prøvetagning Kapitel 3. Danskprøve A1 – indhold og forberedelse Kapitel 4. Danskprøve A2
	Frister, hvis man har indgivet ansøgning om ægtefællesammenføring i udlandet
	Trin 3: Man aflægger Danskprøve A1
	Hvis man består Danskprøve A1
	Hvis man ikke består Danskprøve A1


	Kapitel 2 - Praktiske informationer om tilmelding og prøvetagning
	Tilmelding og prøvetagning trin for trin:
	Hvordan foregår selve prøven?
	Man kan læse mere om prøvens opbygning og indhold i kapitel 3 i denne vejledning: Danskprøve A1
	- Indhold og forberedelsesmuligheder.

	Hvad sker der, når prøven er slut?
	Hvad gør man, hvis der opstår problemer?
	Trin 3: Man afventer bedømmelsen

	Kapitel 3 – Danskprøve A1: indhold og forberedelsesmuligheder
	Forberedelse til Danskprøve A1 trin for trin:
	Hvad indeholder Danskprøve A1?
	Delprøve 1– Præsentation
	Delprøve 2 – Syv korte tekster
	Delprøve 3 – Syv situationer fra Lisas og Simons hverdag
	Delprøve 4 – Hvad handler historien om?

	Trin 3: Man melder sig til Danskprøve A1
	Man kan læse mere om tidsfrister for aflæggelse af danskprøven i kapitel 1 i denne vejledning:
	Tidsfrister for aflæggelse af Danskprøve A1.



	Kapitel 4 - Danskprøve A2
	Frister for Danskprøve A2
	Hvis man består Danskprøve A2
	Hvis man ikke består Danskprøve A2
	OBS:
	Praktiske forhold – tilmelding, betaling og prøveaflæggelse
	Man kan læse mere om tilmelding, betaling og øvrige praktiske forhold i kapitel 2 i denne vejledning:
	Praktiske forhold om tilmelding og prøvetagning.

	Hvad indeholder Danskprøve A2?
	Delprøve 1– Præsentation
	Delprøve 2 – Syv korte tekster
	Delprøve 3 – Seks forskellige dialoger
	Delprøve 4 – Monolog




