
 

 
Depositum 
 

Tilmelding til Danskuddannelse 
Er du omfattet af kravet om betaling af depositum, kan du ikke påbegynde din danskuddannelse, 

før Sprogcenter Nordsjælland har modtaget din betaling. Depositummet er på 2000,- kr. 

Depositummet gælder det modul, du er henvist til, men du behøver ikke foretage en ny 

indbetaling, hvis du ønsker at fortsætte din danskuddannelse og du har overholdt tidsfristen (i det 

tilfælde overføres depositummet til næste modul). 

Hvis du ikke består modulet inden for tidsfristen, mister du dit depositum. Hvis du ønsker at 

fortsætte til næste modul, skal du derfor betale depositum igen. 

Tilbagebetaling 
Du kan bede om at få dit depositum tilbagebetalt når: 

 Du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse (PD1, PD2 eller PD3), indenfor 9 

måneder på det prøvebærende modul (se tabel). 

 Du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til, inden for tidsfristen (se tabel). 

Fortabelse af depositum 
 Du mister dit depositum, hvis du ikke består modultesten eller den afsluttende prøve inden 

for tidsfristen (se tabel). 

 Du mister ligeledes dit depositum, hvis du ophører med danskuddannelse og ikke har 

bestået modultesten/den afsluttende prøve inden for tidsfristen (se tabel). 

Betalingsbetingelser 
Du kan betale depositum via MobilePay på 506539 eller via en bankoverførsel: reg.nr. 4319 

kontonr. 0011969739. Husk at angive dit navn og fødselsdato på betalingen. Når vi har 

registreret din betaling, bliver du tilmeldt hold. 

Personlige oplysninger 
Sprogcenter Nordsjælland beskytter de personlige oplysninger, der er afgivet i forbindelse med din 

tilmelding, jf. lovgivningen på området, Lov om behandling af personoplysninger 

(Persondataloven). 

 

 

 



 

 

 

Tidsfrister for tilbagebetaling af depositum på danskuddannelserne 
Danskuddannelse 1, 2 og 3. 

 

Modul 1: 6 måneder 

Modul 2: 6 måneder 

Modul 3: 7 måneder 

Modul 4: 8 måneder 

Modul 5: 9 måneder 

Modul 6: 9 måneder 
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