Skoleudvalget

Punkt 14.

Status på modtagelse af nye flygtninge i maj 2015
2015-015038
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på modtagelse af nye flygtninge.
Beslutning:
Godkendt.
Jørgen Hein var fraværende.
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Skoleudvalget
Sagsbeskrivelse
For første gang i 10 år modtager Aalborg Kommune flygtninge.
Aalborg Kommune er gået fra at være nul-kommune og ikke modtage flygtninge til at skulle modtage 587
flygtninge i 2015.
Størstedelen af de flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark forventes at stamme fra Syrien, Eritrea,
Afghanistan, Iran og Rusland.
Skoleforvaltningen har ansvaret for skole- og DUS tilbud for flygtninge i den skolepligtige alder. Alle børn og
unge skal ifølge Aalborg Kommunes strategi for modtagelse af flygtningen hurtigst muligt starte i et skoletilbud.
Skoleforvaltningen har udarbejdet en ny procedure for indskrivning og visitering af de nye flygtninge. Ifølge
denne procedure skal de skoler, der modtager de nye flygtninge holde indskrivningssamtale med alle nytilflyttede elever, der ikke er fyldt 16 år samt deres forældre. Samtalen sker ved hjælp af tolkning til modersmålet, med mindre skolen har sikre oplysninger om, at forældrene kommunikerer godt på dansk.
Skolelederen træffer på baggrund af en pædagogisk vurdering af elevens sproglige forudsætninger beslutning om, hvorvidt den enkelte elev skal henvises til særlig undervisning i dansk som andetsprog. I tilfælde
hvor eleven ved optagelse i skolen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises eleven til basisundervisning i dansk som andetsprog og indskrives på et basishold eller i en modtageklasse.
Der er indtil videre oprettet 2 basishold med i alt 15 elever i skoleåret 2014/15. Basisholdene er placeret på
Herningvej Skole. Derudover er en enkelt elev indstillet til et specialtilbud. Tallene ændrer sig hele tiden, da
der løbende indskrives nye elever.
Efter sommerferien bliver der oprettet modtageklasser for alle aldersgrupper: M0, M1, M2, M3 og M4. Klasserne bliver placeret på Herningvej Skole, Tornhøjskolen og evt. Byplanvejens Skole.
Skoleudvalget vil efter sommerferien få en orientering om status på antal elever og placering af modtageklasser i skoleåret 2015/16.
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