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Det Nationale Center for Fremmedsprog - handleplan 2018 
Det Nationale Center for Fremmedsprogs (i det følgende benævnt NCF) handleplansdokument er et 

supplement til organisationsdokumentet om centret. 

NCF arbejder på grundlag af en national centerhandleplan, der godkendes af centrets styregruppe og 

efterfølgende forelægges for Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Undervisnings-

ministeriet (UVM) til godkendelse. UFM er NCF’s indgang til ministerierne. UFM sørger for at 

koordinere med UVM. Centerhandleplanen sammenfatter de regionale enheders handleplaner. 

Sidstnævnte udvikles årligt af de regionale enheder i samarbejde med hinanden og i tæt dialog med 

både universiteter, professionshøjskoler, praksisfeltets aktører, kommuner, de to relevante ministe-

rier og øvrige interessenter i sproguddannelse, heriblandt de to centres Advisory Boards. For at 

sikre, at de to regionale enheder kan indgå i samarbejde, specialisere sig samt lave praktisk arbejds- 

og videndeling, er centrenes handleplaner koordineret. Op imod 50 % af de to regionale centres 

konkrete handlinger for 2018 er udviklet som samarbejdsprojekter.  

NCF vægter et tæt samarbejde og en grundig koordinering meget højt. Ligesom det indledningsvise 

samarbejde har været berigende, er det er en klar forventning, at samarbejdet mellem de to regio-

nale centre over tid vil blive yderligere udbygget og styrket. 

Centrale opmærksomhedspunkter ved handleplan 2018 

Handleplanen bærer præg af, at 2018 er Det Nationale Sprogcenters første leveår. Dette indebærer, 

at det er nødvendigt at fokusere på og afsætte en del ressourcer til selve etableringen af sprog-

centret. Både i Øst- og Vestdanmark er det afgørende at skabe en tæt kontakt til alle aktører på 

sproguddannelsesområdet, så der opnås et fælles ejerskab. For begge regionale enheders 2018-

handleplansarbejde gælder det, at det i en vis udstrækning er baseret på dialog med andre aktører, 

men at der desværre ikke har været tid til en omfattende inddragelsesproces. Derfor er en række af 

punkterne nødvendigvis tentative. Det samme gælder for budgetterne, og der vil blive brug for at 

kunne flytte rundt på de opstillede budgetposter og overflytte midler fra ét budgetår til et andet, 

efterhånden som de to regionale centre opnår større viden om og indsigt i, hvilke aktiviteter og tiltag 

der mest virkningsfuldt vil kunne bidrage til at indfri centrets handleplan.  

Efter aftale med UFM og UVM vil centret have en “one-point entry” til de to ministerier med UFM 

som 'hovedindgang'. Centrets samlede handleplan for 2019 vil blive fremsendt til UFM ultimo 

november 2018 til godkendelse. I forbindelse med indsendelsen af handleplanen for 2019 vil der 

ligesom fremover blive foretaget en afrapportering af det første års aktiviteter. Rapport og aktivi-

tetsplan fremsendes til UFM, som koordinerer de to ministeriers svar. 

Opstartskarakteren af sprogcentrets handleplan viser sig også ved, at en del af de identificerede ind-

satser i 2018 har karakter af afdækningsopgaver og strategiske udviklingsprojekter. Aktørerne i 

NCF har behov for at danne sig et klarere overblik over interessenternes ønsker og behov, over 

eventuelle udfordringer og barrierer samt over, hvilke yderligere aktiviteter, indsatser mv. det kunne 

være relevant at projektmodne. Det er sprogcentrets ambition, at de tildelte midler kommer så bredt 

ud som muligt. Som det fremgår af de konkrete regionale handleplaner, skal der i 2018 særligt 

arbejdes med at indhente ideer til, hvordan de regionale enheder bedst skaber værdi for det 

generelle sprogniveau i hele landet (med hovedfokus på tysk og fransk). 
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De regionale enheders handleplaner hviler på et ønske om at operationalisere temaerne i rege-

ringens nationale sprogstrategi ved forsøgsvis at identificere overordnede hovedtemaer. Disse 

hovedtemaer er i et vist omfang trykprøvet i KU’s og AU’s sprogmiljøer, et udvalg af professions-

højskoler, styregruppen for European Centre for Modern Languages (ECML) samt aktører i praksis-

feltet. Tanken er, at de regionale enheder på denne måde, om end forsøgsvist, har sat de over-

ordnede rammer for de kommende års handleplaner, men der er naturligvis fortsat brug for, at 

centrene kan foretage ændringer, hvis andre hovedtemaer trænger sig på, når flere sprogaktører 

inddrages i dialogen. 

En markant del af sprogcentrets handleplan for 2018 er kendetegnet ved, at handlingerne påtænkes 

gennemført i et tæt samarbejde mellem øst og vest. I de nedenstående oplistninger af konkrete 

handlinger angives det for hver enkelt handling, hvor dette er tilfældet. Det er intentionen at 

understøtte yderligere konvergens ved bl.a. at understøtte jævnlige møder mellem de involverede 

fagpersoner i de respektive centre. 

Handleplan 2018 for NCF Øst 

Denne del af handleplanen er karakteriseret ved, at indsatserne er målrettet aktiviteter, der under-

støtter samarbejde, udvikling og praksisændring i hele uddannelsesfødekæden. Denne arbejdsmeto-

de reflekterer de regionale centres grundprincip om, at midlerne i størst muligt omfang skal anven-

des til at gennemføre relevante og gerne efterspørgselsgenererede aktiviteter, projekter, indsatser, 

mv. med betydning for mange brugere. Flere af indsatserne forudsætter konceptudvikling før imple-

mentering. Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne samt eventuelle eksterne aktører og inter-

essenter vil blive inviteret til at bidrage til denne udvikling og til den efterfølgende afprøvning og

implementering af tiltagene. Med henblik på at finansiere de forskellige typer af aktiviteter etableres

en række udviklingspuljer, der både vil kunne søges af brugere i hele uddannelsesfødekæden m.fl.

og finansiere aktiviteter, projekter og indsatser initieret af NCF Øst.

Handleplanen for NCF Øst arbejder i vid udstrækning videre på et længerevarende og veludviklet 

samarbejde med Københavns Professionshøjskole i Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i 

Folkeskolen. Som et væsentligt led i implementeringen af NCF Øst vil regionens øvrige 

professionshøjskoler samt erhvervsakademierne og grundskole- og gymnasiesektoren blive inviteret 

til at indgå i dette samarbejde. For at udbrede de forskellige ressourcer, som kontinuerligt vil blive 

frembragt i de to regionale centre, mest muligt, vil der blive etableret en fælles sprogcenterhjemme-

side og nyhedsbrev. Det vil desuden blive systematisk afsøgt, hvilke platforme der allerede findes 

ift. formidling og udbredelse af undervisningsmateriale til grundskole og ungdomsuddannelser 

(Danmarks læringsportal, EMU, m.fl.). 

Der vil også skulle udvikles teknologi og et didaktisk design for moderne sprogundervisning, 

herunder et digitalt laboratorium. Herved sikres både den bredest mulige vidensspredning og en 

systematisk og teknologibåret og -drevet udvikling af sprogcentrets didaktiske arbejde.  

Handleplanen består af syv hovedtemaer med tilhørende indsatser. Udviklingen af indsatserne, der 

kan rumme varierende samarbejdspartnere og strække sig over varierende tid inden for sprogstrate-

giens gyldighedsperiode, vil blive påbegyndt i 2018 med forventet initialimplementering fra primo 

2019 og frem. 

http://hum.ku.dk/samarbejde/konsortiet-sff/
http://hum.ku.dk/samarbejde/konsortiet-sff/
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Hovedtema Tiltag 

Centeretablering 

og -udvikling 

1. Etablering af NCF Øst, herunder rekruttering af leder og projekt-

koordinator for det regionale center samt identifikation og rekruttering

af de medarbejdere, der skal bidrage til at konceptudvikle og imple-

mentere de enkelte indsatsområder og de til områderne hørende tiltag.

2. Etablering af sprogcenterhjemmeside og nyhedsbrev. For at udbrede

de forskellige ressourcer, som kontinuerligt vil blive frembragt i de to

regionale centre, mest muligt, vil hjemmesiden blive udviklet og

drevet i samarbejde med NCF Vest.

3. Målrettet markedsføring med henblik på at styrke sprogfagenes

rekrutteringsgrundlag, bl.a. tiltag der italesætter relevansen og

nødvendigheden af sprog (herunder også dansk som andetsprog)

tydeligere og mere systematisk over for den brede omverden. Tiltaget

vil blive koordineret med NCF Vest.

Strategiudvikling 4. Understøttelse og koordinering af udarbejdelsen af lokale sprog-

strategier på de respektive niveauer i Østdanmark, herunder

uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner. Tiltaget vil blive

udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, og det

vil blive udmøntet i konkrete pilotprojekter. Med henblik på at opnå

størst mulig synergi mellem de regionale sprogstrategier vil arbejdet

blive koordineret med NCF Vest.

Uddannelsessamarbejde 

og uddannelses-

initiativer 

5. Etablering af friuddannelsesforsøg på universiteter og professions-

højskoler (og evt. på tværs af disse) med henblik på at iværksætte

indsatser, der kan øge sprogindholdet på uddannelser i hele

uddannelsesfødekæden. Tiltaget vil blive udmøntet i konkrete

pilotprojekter og vil blive koordineret med NCF Vest.

6. Rekruttering til sprogfag og sprogprofiler/-linjer i hele uddannelses-

systemet med det formål at sikre oprettelse af sproglige linjer i hhv.

grundskole og gymnasiet, herunder masterclasses i sprog til særligt

interesserede gymnasieelever. Fokus vil i første omgang være på tysk

og fransk. Sprogfag som spansk og kinesisk vil være de naturlige

forlængelser i anden fase. Tiltaget vil blive udmøntet i konkrete pilot-

projekter og vil blive koordineret med NCF Vest.
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7. Etablering af fælles platform for undervisningsmateriale, herunder

især digitale læremidler og online og distant learning med fokus på

digitaliseret og personaliseret undervisning i nye undervisnings-

formater som f.eks. blended learning. Med henblik på at opnå den

bredest mulige udbredelse vil platformen blive udviklet og drevet i

samarbejde med NCF Vest. Eksisterende formidlingsplatforme vil, jf.

ovenstående, blive afsøgt og anvendt i det omfang, det skønnes

relevant.

8. Understøttelse af udviklingen af nye uddannelsestilbud, fx forbered-

else af masterudbud udbudt af KU og udviklet efter drøftelser med

gymnasie- og professionssektoren. Med henblik på national koor-

dinering vil udviklingen af masterudbud ske på baggrund af en drøft-

else med NCF Vest om det samlede behov.

9. Uddannelsestilbud på diplom- og linjefagsniveau målrettet EUD,

AVU, VUC, efterskoler, udskolingen.

10. Etablering af sprogsamarbejde med nordiske uddannelsesinstitutioner,

fx formidling af forskningsresultater med relevans for undervisning i

grundskole og gymnasium (fortsættelse af The Nordic Lighthouse

Project). Tiltaget vil blive udviklet i samarbejde med Københavns

Professionshøjskole og i dialog med NCF Vest om fælles udviklings-

muligheder. Tiltaget vil blive udmøntet i konkrete pilotprojekter. EU-

platformen eTwinning vil blive kontaktet med henblik på

erfaringsudveksling og evt. samarbejde.

11. Nordiske nabosprog i uddannelsessystemet (nabosprog som genvej til

fremmedsprog). Tiltaget vil blive udviklet i samarbejde med

Professionshøjskolen København og vil blive udmøntet i konkrete

pilotprojekter.

12. Videreudvikling af det verserende arbejde med at udbrede den

europæiske referenceramme for sproguddannelser, som er påbegyndt i

ECML. Ledelsesmæssigt får ECML sit ophæng i NCF Vest, men
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centret fortsætter som et nationalt kontaktpunkt. Der vil indgå 

initiativer i arbejdet, der går på tværs af de to regionale centre i NCF. 

13. Understøttelse af udviklingen af efterspørgselsdrevne, skræddersyede

efter- og videreuddannelsestilbud i fremmedsprog målrettet

gymnasie-skolen, erhvervsuddannelserne og grundskoleområdet.

Tiltaget vil blive udviklet i samarbejde med gymnasiesektoren og

professionshøj-skolerne og vil blive udmøntet i udbud af EVU-tilbud.

14. Understøttelse af udviklingen af elitespor målrettet kommende

gymnasieundervisere og undervisere i grundskolen. Tiltaget vil blive

udviklet i samarbejde med gymnasiesektoren og professionshøj-

skolerne og vil blive udmøntet i udbud af elitespor. PIU – Praktik i

Udlandet – vil blive kontaktet mhp. erfaringsudveksling og evt.

samarbejde.

Udvikling af fremmed- 

og andetsprogsdidaktik 

på alle niveauer 

15. Udvikling og understøttelse af sammenhængende fremmed-

sprogsdidaktik for alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder

videreudvikling af didaktik for sprogindlæring og didaktik for

sprogundervisning (inklusive afklaring af niveauer ifølge CEFR),

samt evt. betydning af nye digitale læremidler for sprogdidaktik.

Tiltaget vil blive udmøntet i konkrete pilotprojekter.

16. Etablering af et digitalt laboratorium. Med inspiration fra nordiske og

internationale sproglige ressourcecentre udvikles teknologi og et

didaktisk design for moderne sprogundervisning, herunder et digitalt

laboratorium. Laboratoriet skal dels anvendes til at udvikle digitalt

understøttede læringsformer, dels til at facilitere pilotprojekter rettet

mod konkrete undervisningsforløb.

Samarbejde med 

erhvervslivet, 

erhvervsuddannelserne 

17. Understøttelse af udviklingen af efterspørgselsdrevne, skræddersyede

kurser målrettet opøvelse af sproglige tillægskompetencer til allerede

uddannede inden for ikke-sproglige fagområder i Østdanmark,

herunder kurser målrettet undervisere på EUD. Tiltaget vil blive

udmøntet i kursustilbud og vil blive koordineret med NCF Vest.

Puljer til udvikling 18. Etablering af et antal udviklingspuljer vedr. følgende tematikker

(foreløbige eksempler):
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 Understøttelse og koordinering af udarbejdelsen af lokale

sprogstrategier på de respektive niveauer i Østdanmark

 Friuddannelsesforsøg på universiteter og professionshøjskoler (og

evt. på tværs af disse)

 Rekruttering til sprogfag og sprogprofiler/-linjer

 Sprogsamarbejde med nordiske uddannelsesinstitutioner og

nordisk nabosprog i uddannelsessystemet

 Udvikling og understøttelse af sammenhængende fremmed-

sprogsdidaktik, herunder betydning af nye digitale læremidler for

alle niveauer i uddannelsessystemet

 Enkeltprojekter og aktiviteter, herunder gymnasiale brobygnings-

projekter rettet mod undervisningsdidaktik

 Opgaver/projekter, som NCF Øst prioriterer at udlicitere.

Opgaverne/projekterne vil – på samme måde som de

puljefinansierede aktiviteter og projekter – blive finansieret af

øremærkede midler.

Konferenceafholdelse 19. Afholdelse af Det Nationale Sprogcenters første konference i

samarbejde med ECML og NCF Vest (E2018). Tentativt tema:

"Progression og didaktiske forbindelseslinjer mellem sprog-

undervisningen på de forskellige uddannelsesniveauer".

20. Indsamling af ønsker til temaer for de fremtidige konferencer i

samarbejde med NCF Vest baseret på drøftelser med Advisory Board

samt planlægning af de to næste konferencer.
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Handleplan 2018 for NCF Vest 

På samme måde som handleplanen for NCF Øst bærer handleplanen for NCF Vest præg af, at der er 

mange ting, der skal løbes i gang. Dette indebærer i særdeleshed, at det er nødvendigt at fokusere på 

og afsætte en del ressourcer til etableringen af den lokale enhed. Ikke mindst er der behov for hur-

tigt at skaffe arbejdskraft til at igangsætte de mange handlinger, og der vil derfor blive ansat AC-

TAP’er, inden ledelsen er på plads. 

Også for NCF Vest gælder, at en del af de første handlinger har karakter af afdæknings- og kon-

ceptudviklingsopgaver. Allerede inden igangsættelse af NCF har Arts taget initiativer til at 

understøtte en kommende sprogstrategi, herunder ikke mindst i forbindelse med overtagelsen af den 

særlige forpligtelse på tolkeområdet. En væsentlig del af de ekstra 5 mio. kr., der blev bevilget i 

slutningen af 2017, er blevet anvendt til at sikre fremtiden for dette område. For fremadrettet at 

understøtte behovene mest muligt og gavne sprogudbredelsen maksimalt er der behov for at danne 

sig et bedre og bredere overblik over interessenternes ønsker og behov, før der iværksættes 

aktiviteter. I løbet af 2018 vil der derfor blive iværksat en større inddragelsesproces, bl.a. 

organiseret omkring sprogcentrets konferencer og seminarer. 

Handleplanen bygger videre på de erfaringer, som AU har gjort sig på sprogområdet i forbindelse 

med samarbejdet med VIA om især fransk- og tyskfagene, med gymnasiesamarbejder i forbindelse 

med etableringen af en særlig samarbejdsorganisation og udbud til gymnasielærere under AU 

Update og med værtskabet for ECML siden kontaktpunktets oprettelse. I løbet af det første år er det 

afgørende at få identificeret og etableret samarbejde med de øvrige dele af uddannelsessystemets 

sprogunderviser (herunder ikke mindst EUD-området) 

I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for NCF Vest er der identificeret 6 hovedtemaer 

med hver 2-5 konkrete handlepunkter. 

Hovedtema Tiltag 

Centeretablering 

og -udvikling 

1. Etablering af centerledelse og sekretariat, herunder rekruttering af

centerleder, koordinator samt øvrigt mandskab til at løbe de mange

handlepunkter i gang.

2. Fastlæggelse af model for indlejring af ECML baseret på en eva-

luering og stillingtagen til, hvorledes den nationale forpligtelse bedst

varetages i lyset af, at centret indlejres i NCF Vest. For at sikre den

nationale dimension inddrages NCF Øst i ECML’s fortsatte arbejde.

3. Etablering af centerhjemmeside med plads til delelementer, der hører

til de respektive spor, og nyhedsbrev – begge dele med henblik på at
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sætte sprog mere på dagsordenen. Hjemmeside og nyhedsbrev vil 

blive udviklet og drevet i samarbejde med NCF Øst. 

Uddannelsesinitiativer 4. Understøttelse af udviklingen af friuddannelsesforsøg på universiteter

og professionshøjskoler og i samarbejde mellem disse mhp. at øge

sprogindholdet på uddannelser for folkeskole- og gymnasielærere. I

første omgang vil NCF Vest have fokus på tysk og fransk. Udgangs-

punktet for samarbejdsprojekterne vil basere sig på en dialog med

SDU, AAU og de vestdanske professionshøjskoler. Første sæt af

ansøgninger forventes udarbejdet og fremsendt i 2018. Initiativet vil

blive koordineret med NCF Øst.

5. Etablering af platform for ekstra udbud af sprogmoduler til studerende

på ikke-sproglige uddannelser i Vestdanmark inden for rammerne af

talentbekendtgørelsen. Der sigtes i første omgang mod de

erhvervsrettede uddannelser og EUD, herunder

ingeniøruddannelserne på professionshøjskoleniveau. Første sæt af

udbud planlægges udviklet i løbet af 2018 mhp. udbud enten ultimo

2018 eller primo 2019.

6. Understøttelse af pilotprojekter, der har til formål at sikre oprettelsen

af sproglige linjer i gymnasiet og sprogudbud i udskolingen, herunder

masterclasses i sprog til særligt interesserede gymnasieelever. I første

omgang vil centret også her have fokus på tysk og fransk. Sprogfag

som spansk og kinesisk vil være de naturlige forlængelser i anden

fase. Initiativet vil blive koordineret med NCF Øst.

7. Understøttelse af udviklingen af efterspørgselsdrevne kurser for

sprogundervisere i gymnasiet, erhvervsuddannelserne og folkeskolen

i hele Vestdanmark med udgangspunkt i erfaringerne fra AU Update,

der baserer sig på et samarbejde mellem AU og rektorerne fra

gymnasieskolerne i Region Midt. Dette samarbejde tænkes på

sprogområdet udbredt til de øvrige vestdanske regioner.
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8. Videreudvikling af det arbejde med at udbrede den europæiske refe-

renceramme for sproguddannelser, som er påbegyndt i ECML. Da

dette skal foregå på nationalt niveau, vil arbejdet blive foretaget i

samarbejde med NCF Øst.

Didaktisk udvikling 

og formidling 

9. Påbegyndelse af arbejdet med at etablere en fælles platform for

undervisningsmateriale på baggrund af en kortlægning af allerede

eksisterende aktiviteter på det sprogdidaktiske område, herunder ikke

mindst platforme i regi af UVM. En dedikeret del af sprogcentrets

hjemmeside vil blive anvendt til formålet, og i 2018 vil de første ele-

menter blive lagt op. Med henblik på at opnå den bredest mulige

udbredelse vil platformen blive udviklet og drevet i samarbejde med

NCF Øst.

10. Iværksættelse og understøttelse af yderligere didaktisk udvikling,

bl.a. i form af seminarer på langs og på tværs af uddannelses-

sektoren, inddragelse af internationale didaktiske eksperter og

pilotprojekter i praksisfeltet. En hovedindsats på dette

udviklingsarbejde vil være projekter, der fokuserer på anvendelsen af

edu it med henblik på distribueret undervisning. Seminarerne tænkes

i videst muligt omfang afholdt i samarbejde med NCF Øst.

11. Etablering af pulje med henblik på at gennemføre lokale ekspe-

rimenter med nye didaktiske undervisningsformer, herunder ikke

mindst digitale, inden for fremmedsprogsindlæring, herunder i

særdeleshed eksperimenter med distribueret undervisning vha. edu it

og eksperimenter i udskoling og gymnasiestart med henblik på at

sikre, at flere elever vælger sproglinjer.

Samarbejde med 

erhvervslivet 

12. Udvikling og understøttelse af efterspørgselsdrevne kurser mhp. op-

øvelsen af sproglige tillægskompetencer til allerede uddannede inden

for ikke-sproglige fagområder i Vestdanmark med udgangspunkt i

erfaringerne fra det gymnasievendte koncept AU Update. I

forbindelse med kortlægningen af behovet undersøges det i sam-

arbejde med NCF Øst, hvilke masteruddannelser der kunne være

brug for, herunder om der er behov for at etablere en fleksibel
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masteruddannelse inden for sprog, kultur og interkulturelle rela-

tioner. 

13. Forberedelse af etableringen af en platform for kortere ”internships”

for studerende på universiteter og professionshøjskoler i danske

virksomheder med internationale afdelinger og understøttelse af

første pilotprojekter på området. I denne forbindelse vil erfaringer fra

PIU blive inddraget.

Konference- 

afholdelse 

14. Afholdelse af sprogcentrets første konference i samarbejde med

ECML og NCF Øst. Tentativt tema: ”Progression og didaktiske

forbindelseslinjer mellem sprogundervisningen på de forskellige

uddannelsesniveauer”.

15. Indsamling af ønsker til temaer for de fremtidige konferencer i

samarbejde med NCF Øst baseret på drøftelser med Advisory Board

og planlægning af de to næste konferencer.

Netværksdannelse 

og strategiudvikling 

16. Etablering af Advisory Board Vest med en meget bred sammen-

sætning, herunder vestdanske udbydere af sproguddannelser og

aktører i praksisfeltet. Som minimum skal der indgå repræsentanter

fra gymnasieskolen, erhvervsskoler, folkeskolen og

erhvervsakademierne samt kommunalforvaltninger og erhvervslivet.

Første møde afholdes i efteråret 2018.

17. Afholdelse af stort interessentmøde med inddragelse af alle de

aktører, der skal involveres i udvikling af lokale sprogstrategier.

18. Understøttelse og koordinering af udarbejdelsen af lokale

sprogstrategier på de respektive niveauer i Vestdanmark, herunder

ikke mindst uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og regionerne.

Med henblik på at koordinere indsatserne på tværs af landet sam-

arbejdes med NCF Øst om at identificere de lokale strategiske mål.
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