Engelskprøver på B1-niveau eller et tilsvarende eller højere niveau, der godkendes som
dokumentation for engelskkundskaber i forhold til udlændingelovens § 9, stk. 8, nr. 3

Integrationskravet i udlændingelovens § 9, stk. 8, indebærer, at ægtefællesammenføring
normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne samlet set opfylder fire ud af seks
integrationsrelevante betingelser vedrørende henholdsvis den herboende ægtefælles og
ansøgerens sprogkundskaber, erhvervserfaring og uddannelse. Ansøgeren er den udenlandske
ægtefælle, som søger om at få opholdstilladelse i Danmark som led i ægtefællesammenføring
med sin herboende ægtefælle.
Betingelsen vedrørende ansøgerens sprogkundskaber kan opfyldes med
danskkundskaber eller engelskkundskaber, jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, nr. 3.

enten

Kravet om engelskkundskaber kan opfyldes med en engelskprøve på B1-niveau eller på et
tilsvarende eller højere niveau.
Det påhviler ansøgeren at dokumentere sine engelskkundskaber.
Eksamensbeviser for nationale engelskprøver godkendes, hvis det af eksamensbeviset fremgår,
at engelskprøven er på B1-niveau eller højere niveau, jf. Common European Framework of
Reference (CEFR). Det er en forudsætning, at der testes i alle delfærdigheder, dvs. læsning,
skrivning, lytning og tale. Det er endvidere en forudsætning, at eksamensbeviset er på engelsk
eller oversat til engelsk eller dansk og attesteret (dvs. stemplet og underskrevet) af den
pågældende uddannelsesinstitution.
Ligeledes kan gennemførte uddannelser på skoler, der som minimum har samme
grundskoleniveau som i Danmark, og hvor der undervises på engelsk i hovedparten af fag i et
land, hvor engelsk er et hovedsprog(et), eller på en engelsksproget international skole,
godkendes, selv om det ikke fremgår af eksamensbeviset, at engelskprøven er på B1-niveau
eller et tilsvarende eller højere niveau, jf. Common European Framework of Reference (CEFR).
Eksempelvis kan følgende prøver accepteres som dokumentation for engelskkundskaber på
mindst B1-niveau:
Engelskprøver i det danske skole- og uddannelsessystem
B1: Folkeskolens afsluttende prøve i engelsk – 9. klasse
B1: Engelsk på G-niveau eller højere i almen voksenuddannelse
B1: Engelsk på C-niveau i de gymnasiale uddannelser
B2: Engelsk på B-niveau i de gymnasiale uddannelser
C1: Engelsk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser
Cambridge English exams



PET (B1)
FCE (B2)




CAE (C1)
CPE (C2)
Business exams - BEC





BEC Prelim (B1)
BEC Vantage (B2)
BEC Higher (C1)
Cambridge Michigan (American-English)




ECCE (B2)
ECPE (C2)

Trinity College tests
Integrated Skills in English (ISE)





ISE I (B1)
ISE II (B2)
ISE III (C1)
ISE IV (C2)

International English Language Testing System (IELTS)





IELTS 4-4,5 (B1)
IELTS 5-6,5 (B2)
IELTS 7-8 (C1)
IELTS 8,5-9 (C2)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL*)




TOEFL iBT 57-86 (B1)
TOEFL iBT 87-109 (B2)
TOEFL iBT 110-120 (C1)

* iBT er en computerbaseret test. Kun hvis det ikke er muligt at tage en iBT, kan man tage en
papirbaseret test (PBT)
Test of English for International Communication (TOEIC)






TOEIC Listening & Reading 550 (B1)
TOEIC Speaking & Writing 240 (B1)
TOEIC Listening & Reading 785 (B2)
TOEIC Speaking & Writing 310 (B2)
TOEIC Listening & Reading 945 (C1)



TOEIC Speaking & Writing 360 (C1)

Pearson Tests of English





PTE general level 2 43-58 (B1)
PTE general level 3 59-75 (B2)
PTE general level 4 76-84 (C1)
PTE general level 5 85+ (C2)

