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Svar på spm. 27 (Alm. del): 

I brev af 9. januar 2020 har udvalget efter ønske fra Aaja Chemnitz Lar-

sen (IA) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål:  

”I ministerens svar på GRU alm. del spm. 1 konstateres det, at der i 2019 
ingen tilmeldte var til sprogforløbet Turbodansk og dette begrundes med 

sent udbud af forløbet. Man kunne forestille sig, at årsagen til at der in-

gen tilmeldte var, var at de studerende på sprogforløbets tidspunkt typisk 

endnu ikke har fundet en bolig. Hvis det er tilfældet, vil ministeren så 

være åben for at ændre rammerne for sprogforløbet til f.eks. en form for 

højskoleophold med kost og logi, hvorved det bliver muligt for alle, også 

de som endnu ikke har bolig, at deltage i forløbet?” 

 

Svar: 

Regeringen vurderer, at de manglende tilmeldinger i 2019 skyldtes den 

begrænsede tid til annoncering af sidste års mulige kursus. Det forventes, 

at tilmeldingen til Turbodansk i år vil se anderledes ud, da grønlandske 

unge kan gøres opmærksom på muligheden for både kursus og legat i 

god tid.  

I tilknytning til kurset er der afsat midler til, at de grønlandske unge, der 

deltager i de fire ugers tilstedeværelsesundervisning i Danmark før stu-

diestart, vil kunne få et økonomisk tilskud i form af et legat, der som 

udgangspunkt er på 6.000 kr. Formålet med legatordningen er at sikre, at 

de grønlandske studerende helt eller delvist kan få dækket deres udgifter 

til bl.a. bolig i måneden før studiestart, hvor de følger Turbodansk i 

Danmark. 

 

Der er i 2019, efter et udbud, indgået kontrakt med Københavns Univer-

sitet, som gælder frem til 31. december 2022. Af kontrakten fremgår 

rammerne for Turbodansk. En evt. ændring i rammerne for kurset, vil 

kunne medføre økonomiske merudgifter.  
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Regeringen ønsker derfor at afvente de næste års erfaringer. Når den 

nuværende kontrakt med Københavns Universitet udløber, vil der even-

tuelt kunne ske en revurdering af initiativet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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