Dansk

Sprogcenter Nordsjælland er et samarbejde mellem 7 nordsjællandske
kommuner. Centeret har eksisteret siden 1999 og har afdelinger både i
Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk.
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DANSK FOR TRAUMATISEREDE UDLÆNDINGE
Sprogcenter Nordsjælland tilbyder i samarbejde med de nordsjællandske
kommuner særlig tilrettelagt danskundervisning for traumatiserede udlændinge.

MÅLGRUPPEN
Målgruppen er traumatiserede udlændinge som



ikke før har deltaget i den ordinære danskundervisning eller ikke har haft
progression / kun har haft ringe progression i den ordinære
danskundervisning
er motiveret for og i stand til at møde op til den daglige undervisning på
sprogcentret

MÅLET
Målet er at skabe de bedst mulige forudsætninger for indlæring hos den enkelte
kursist, så den pågældende bliver i stand til at profitere af danskundervisningen

RAMMERNE
Undervisningen finder sted på sprogcentrets afdeling i Hillerød. Der undervises
på små hold 12-15 lektioner ugentligt fordelt med 3-4 lektioner dagligt fra
mandag til fredag.

LÆRINGSMILJØ
Undervisningen er tilrettelagt efter den enkelte kursists niveau og behov og der
anvendes blandt andet metoder der støtter koncentration og hukommelse i
læringsprocessen. Med gruppeprocessen som centralt pædagogisk redskab
arbejder vi med at genetablere selvtillid, ansvarlighed og tillid til andre.
Psykoedukation finder sted 2 gange årligt med emner som f.eks. hukommelse
og søvn.

OPTAGELSE
Optagelse kan ske på initiativ fra kommunen eller sprogcentret. Individuelt
skema er en mulighed for kursister i behandling og i praktik

SAMARBEJDE
Sprogcentret samarbejder med henvisende kommune. Der udarbejdes skriftlig
status og afholdes statussamtaler 2 gange om året.

PRIS
Ugeprisen for undervisningen er 3.200 kr. Ved ophør betales for det påbegyndte
kvartal.

INDHOLD

YDERLIGERE INFORMATION

Undervisningens indhold følger loven om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. Kursisterne går til modultest ligesom i den ordinære
undervisning.

For yderligere oplysninger kontakt:

Hillerød afdeling

Milnersvej 41 C

3400 Hillerød

Tlf. 7232 8500

Vejleder Helle R. Møller
Mail: hrmo@hillerod.dk
Tlf. direkte: 2184 6176

www.sprogcenternordsjaelland.dk

