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Svar på spm. 28 (Alm. del): 

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

sen (IA) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål:  

”I regeringens Strategi for forskning og uddannelse vedrørende Arktis 

rettes initiativer til at fremme gennemførselsprocenten blandt grønland-

ske studerende generelt mod de fire uddannelsesbyer, København, Aar-

hus, Odense og Aalborg, blandt andet gennem midler til de fire grøn-

landske huse i de pågældende byer. Dog udbydes sprogkurset turbodansk 

ikke i Aalborg. Ministeren bedes redegøre for årsagen til det, samt om 

ministeren mener kurset bør udbydes i Aalborg fremover?” 

 

Svar: 

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

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

at Turbodansk udbydes i København, Aarhus og Odense. 

 

Turbodansk udbydes i København, Aarhus og Odense, da dette vurderes 

at give en dækningsgrad på ca. 75 pct. af det samlede antal grønlandske 

unge, der skal påbegynde en videregående uddannelse i Danmark. Den 

samlede målgruppe forventes at bestå af ca. 200 personer årligt. Et ud-

bud i Aalborg vurderes kun at have et begrænset antal potentielle kursi-

ster.  

 

For at den samlede økonomi, der er afsat til Turbodansk, anvendes bedst 

muligt, vurderer regeringen, at kurset med sin nuværende geografiske 

dækning, som fastsat i kontrakten med Københavns Universitet, kom-

mer flest mulige til gavn. 

 

Efter kontraktens udløb, kan initiativet, herunder antallet af udbudsste-

der, genovervejes. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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