Skoleudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af model for befordring af tosprogede elever
2015-057885
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender ny model for tildeling af befordring til tosprogede fra
1. august 2016.
Beslutning:
Godkendt, dog således at afstandskriteriet for tildeling af buskort ikke gælder, når man visiteres til et tilbud på
anden skole end distriktsskolen. Desuden ønsker Skoleudvalget at modtage informationer om antallet, der
benytter denne ordning.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag forelægges Skoleudvalget på baggrund af Rådmands- og direktørmøde mellem Familieog Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen, hvor Odense Kommunes model for befordring af 2sprogede elever blev drøftet.
I Odense Kommune tildeles 2-sprogede elever et buskort, mens elevernes forældre i en periode i tillæg
tildeles et buskort for at følge barnet til og fra skole. Det er aftalt med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen at arbejde med en lignende model i Aalborg Kommune.
Lovmæssigt er Aalborg Kommune forpligtet til at sørge for befordring af de elever, der visiteres til en anden
skole end distriktsskolen, jf. bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. I praksis giver
Skoleforvaltningen meddelelse til Kørselskontoret, som tilrettelægger den nødvendige befordring.
Befordringspligten er blandt andet gældende for tosprogede elever, der går i en modtageklasse eller
basishold. For tosprogede elever, der ikke er visiteret til anden skole end distriktsskolen, vurderes eventuel
befordring på samme grundlag som andre elever, dvs. afstand til skolen, trafiksikkerhed eller
sygdom/handicap.
I den nuværende model tildeles de større elever typisk et buskort, mens mindre elever visiteres til kørsel
igennem Kørselskontorets ordninger, dvs. typisk minibus eller taxa.
Den nuværende model medfører markante udgifter til befordring af eleverne i modtageklasser og basishold.
Med den stigende tilkomst af flygtninge, har den samlede udgift været stigende det seneste år.
Gennemsnitsudgiften til befordringen af elever i modtageklasser og basishold beløber sig til ca. 35.000 kr.
årligt pr. elev.

Befordring af tosprogede elever i ”Odense-modellen”
Skoleforvaltningen har været i kontakt med Odense Kommune, hvor befordringen til tosprogede elever
tildeles med følgende principper:


Elever, der er visiteret til anden skole end distriktsskolen og opfylder afstandskriterier for tildeling af
befordring tildeles et buskort



Forældrene tildeles buskort i en periode, hvor de skal følge barnet til og fra skole. Eleven bustrænes
og bliver efter periodens ophør i stand til at tage bussen selv.



I enkelte tilfælde tildeles taxakørsel på grund af eksempelvis handicap eller manglende offentlige
transportmuligheder

Ny model for befordring af tosprogede i Aalborg Kommune
Det foreslås, at Aalborg Kommune indfører en model for befordring af elever i modtageklasser og basishold
ud fra samme principper som Odense Kommune.
Det foreslås, at perioden, hvor forældrene tildeles buskort til ledsagelse af børnene, er på maksimalt 3
måneder.
Ved at tildele forældre et gratis buskort, vil Aalborg Kommune være med til at sætte handling bag strategien
for modtagelse af flygtninge og Aalborg Kommunes Integrationspolitik.
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I strategien for modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune, står der bl.a. følgende:
”Det forventes, at den nye borger deltager aktivt og tager ansvar for eget liv, og der stilles relevante krav og
forventninger. Her er det vigtigt at introducere til forståelse af rettigheder og pligter”.
”Forældrene er den vigtigste ressource i børn og unges liv. Det er derfor afgørende at inddrage, støtte og
ansvarliggøre dem i deres forældrerolle. Vi skal vejlede forældrene omkring vigtigheden af, at børn og unge
kommer i dagtilbud og skoletilbud samt bruger DUS, klubtilbud, fritidscentre”.
”Alt hjælp til familien skal gives som hjælp til selvhjælp”

Konsekvenser


Modellen forventes at medvirke til, at forældrene til elever i modtageklasser og basishold opnår en
bedre relation til skole og DUS.



På skolefri hverdage giver buskortet mulighed for befordring til DUS.



Modellen giver samtidig mulighed for at benytte buskortet i andre sammenhænge, eksempelvis
fritidsaktiviteter eller kulturelle tilbud.



Modellen forudsætter koordination i forhold til forældrenes arbejde, sprogundervisning,
erhvervspraktik mv. Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen er positivt indstillet over for fleksibel
tilrettelæggelse af individuelle mødetidspunkter for de forældre, der deltager i sprogundervisning
eller erhvervspraktik. Dermed afsættes der tid til ledsagelse af børn.

Økonomi
Ud over ovennævnte konsekvenser vil indførelse af modellen også have økonomisk betydning. Det vurderes
at den gennemsnitlige besparelse pr. elev, der tildeles buskort, vil beløbe sig til minimum 20.000 kr. årligt.
Pt. tildeles ca. 85 elever i modtageklasser og basishold kørsel gennem Kørselskontoret, hvoraf størstedelen
vil kunne tildeles buskort fremadrettet.
Dermed vurderes det, at en indførelse af modellen vil kunne nedsætte udgifterne til befordring af 2-sprogede
elever med ca. 1,5 mio. kr. årligt.
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