
                                                                                                         
 

 

HUSK LEGITIMATION 
 

(Udleveres til prøvedeltagere i forbindelse med tilmelding til en 
danskprøve ved danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl.) 

Deltagelse i en prøve inden for danskuddannelserne for voksne udlændinge m.fl. er betinget af, at prø-
vedeltageren både ved den skriftlige og den mundtlige del af prøven foreviser legitimation med foto, jf. 
prøvebekendtgørelsen, § 7, stk. 1, nr. 2. 

Legitimationen skal være en af de følgende (jf. prøvebekendtgørelsen, § 7, stk. 2): 

1) pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i 
Danmark, 
2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland 
eller i Schweiz eller 
3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og 
hvori der er isat en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland. 

Hvis prøvedeltageren ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for legitimation, skal prøvedelta-
geren ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven. 

Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest 8 uger før prøvens afholdelse (jf. prøve-
bekendtgørelsen, § 7, stk. 3). 

Hvis prøvedeltageren får tilladelse til at medbringe en anden form for legitimation, skal tilladelsen 
medbringes ved prøven (jf. prøvebekendtgørelsen, § 7, stk. 4). 

Det er prøvedeltagerens eget ansvar at sikre, at vedkommende medbringer korrekt legitimation på 
prøvedagen. 

Nogle prøvedeltagere kan have deres legitimation liggende i Udlændingeservice på grund af en aktuel 
sagsbehandling. De skal i så fald selv sørge for (senest 8 uger før prøven) at anmode Udlændingeservice 
om enten at få legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen. 

Hvis prøvedeltageren ikke foreviser legitimation ved prøven, bortvises prøvedeltageren fra prøven. 

HUSK: 
• Sørg for i god tid inden prøven at sikre, at du har legitimationen (så du evt. 

kan nå at kontakte Udlændingeservice). 
• Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den rette legitimation, så spørg hos 

udbyderen i god tid inden prøven. 
• Husk at medbringe legitimationen på prøvedagen! 

Hvis du har spørgsmål om legitimation, kan du kontakte den prøveafholdende udbyder. 


