Aalborg Kommune, 17. november 2016

Ny model på tosprogsområdet
1 BAGGRUND
I forlængelse af Integrationspolitikken godkendte byrådet en strategi for modtagelse af flygtninge i april
2015. Den nye model på tosprogsområdet er Skoleforvaltningens oplæg til strategiens konkrete
udmøntning på dette forvaltningsområde.
Det er en politisk målsætning i strategien, at familier i det omfang det er muligt boligplaceres i permanent
bolig fra starten, for at børnene ikke oplever uhensigtsmæssige skift. Der lægges vægt på at udnytte stærke
lokalmiljøer, hvilket vurderes at kunne fremme integration. Det er således målet, at boligplaceringen sker i
hele Aalborg Kommune, og at større grupper af flygtninge ikke koncentreres i ét bestemt boligområde.
Skoletilbud, DUS og landsbyordninger er nogle af de kommunale tilbud, der spiller en vigtig rolle i at skabe
trygge og udviklingsstøttende rammer for børn, unge og familier i hverdagen. Det har stor betydning for
udvikling af eksempelvis sprog, motoriske færdigheder, en sund livsstil og kulturforståelse.
Skoleudvalget har valgt at basere den nye model på tosprogsområdet på følgende princip: Distriktets børn
på distriktets skole. Det er nyt i forhold til hidtidig praksis, som har bygget på et princip om at samle tosprogede børn og unge på udvalgte skoler i sproghomogene hold eller klasser. Konsekvensen heraf har
været at en væsentlig del af alle nyankomne tosprogede børn og unge er blevet indskrevet på en anden
skole end distriktsskolen i modtageklasse, på basishold eller i tokulturel klasse.
Den nye model omfatter hele tosprogsområdet og ikke alene modtagelse af nytilkomne flygtninge. Ved
tosprogede elever forstås børn og unge, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt
med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.1

2 DE POLITISKE MÅLSÆTNINGER
Skolevæsnets indsats i forhold til tosprogede elever skal ses som en del af en fælles kommunal indsats for
at udenlandske børn, unge og deres familier får en god modtagelse og integration, og således får gode
muligheder for at blive velintegrerede i samfundet. Indsatsen i skolevæsnet skal spille sammen med
indsatsen på øvrige forvaltningsområder som eksempelvis fritid, arbejdsmarked og boligområdet. Det er
således vigtigt at Aalborg Kommune yder en tværfaglig og helhedsorienteret indsats og at skoler og
forvaltninger samarbejder med relevante kommunale og øvrige aktører omkring modtagelse og integration
af tosprogede børn og unge – herunder fx ungdoms uddannelsesinstitutioner.
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Definitionen er fra Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
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Aalborg Kommunes generelle visioner og strategier på skoleområdet gælder for alle elever og udgør
dermed bredt set udgangspunktet for undervisning og læring blandt tosprogede elever. Visionen for
tosprogede elever er derfor på linje med alle andre elever de fem punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
Alle har mod til at deltage i verden
Alle har en ven i skolen
Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion

De fem punkter fra visionen understøtter målet for integrationsindsatsen i Aalborg Kommune om, at alle
børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig til aktive, selvstændige og ligeværdige deltagere i skole
og samfund. Derfor er det vigtigt at stræbe efter at skabe lige muligheder i udbyttet af skolegangen.
Indsatsen for tosprogede elever i skolerne skal tilrettelægges og skabes inden for rammerne af
integrationspolitikkens pejlemærker vedr. børn og unge:








Styrke inklusion og medborgerskab og modvirke generalisering og mangelsyn
Sikre at lærere og pædagoger har de nødvendige faglige kvalifikationer og viden om dansk som
andetsprog
Støtte tosprogede elevers faglige kompetencer gennem bl.a. fokus på læsning på dansk som
andetsprog
Videreudvikle og prioritere samarbejde med forældre om barnets sociale og faglige udvikling
Skabe rammer for inklusion af forældre med flerkulturel baggrund i forældreråd og skolebestyrelser
Motivere børn og forældre til at børnene efter ophør i DUS fortsætter i andre fritidstilbud
Sikre at alle flerkulturelle unge får mulighed for at afslutte grundskolen og blive klar til videre
uddannelse ved fortsat at udvikle fleksible tilbud i regi af UngAUC.

En række tosprogede unge – i særlig grad sent ankomne unge – har brug for en særlig indsats i overgangen
mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Et tæt samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, ungdomsuddannelserne, UU-vejledningen og andre aktører på ungeområdet
om udvikling af særlige tilbud såvel som en inkluderende pædagogik i de ordinære uddannelser, er
væsentlige elementer i at fremme flersprogede unges uddannelsesmuligheder.
Forældrene er den vigtigste ressource i børn og unges liv. Det er derfor afgørende at forældrene inddrages
og får information og vejledning om dagtilbud, skoletilbud, DUS, klubtilbud, fritidscentre og tilbud ved fx
Sundhedsplejen og Tandplejen.

3 10 PRINCIPPER SOM GRUNDLAG FOR MODELLEN
I det følgende beskrives 10 principper, der udgør grundlaget for modellen.
1. Alle børn og unge i den skolesøgende alder til og med 14 år indskrives som udgangspunkt på
distriktsskolen
Dette princip betyder, at flere skoler i Aalborg Kommune fremover vil skulle håndtere opgaven med at
levere et fagligt kvalificeret undervisningstilbud til nyankomne tosprogede udenlandske børn og unge.
2. Alle unge på 14 år og derover indskrives enten på distriktsskolen eller på UngAUC
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Det er målet, at tosprogede unge, som er kommet til Danmark efter de er fyldt 14 år, opnår sproglige,
faglige, sociale og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis det ved
indskrivningssamtalen vurderes, at den unge ikke kan blive klar til 9. klasseprøve gennem et forløb på
distriktsskolen henvises eleven til et længerevarende skoletilbud på UngAUC med samme mål om 9.
klasseprøve.
3. Distriktsskolen har ansvaret for at tilvejebringe modtagelsestilbud til nyankomne tosprogede elever.
DSA undervisningen tilrettelægges af distriktsskolen inden for de lovgivningsmæssige rammer som en
integreret del af den almindelige undervisning i klassen og/ eller i form af modtageklasse, basishold eller
enkeltundervisning. Organiseringen af undervisningen afhænger af størrelsen og sammensætningen af
elevgruppe og de enkelte elevers konkrete behov og forudsætninger.
4. Det tilstræbes at tosprogede elever indskrevet på distriktsskolen maksimalt går i modtagelsestilbud
i 12 måneder
Der er forskningsmæssigt belæg for, at det har en positiv betydning for de tosprogede elevers udbytte af
undervisningen, at modtagelsestilbuddet er tidsbegrænset til mellem 6 og 12 måneders varighed, og at det
er fysisk placeret samme sted som almentilbuddet. Det har således en positiv indvirkning på nyankomne
tosprogede elever, at de inden for de første måneder opnår en tæt relation til almentilbuddet.
5. Alle medarbejdere har mulighed for at få faglig vejledning, sparring og kompetenceudvikling
løbende efter behov
Modtagelse og undervisning af tosprogede børn og unge er et fagligt felt, der ligger ud over folkeskolens
øvrige linjefag. Generelt set, er lærere og pædagoger således som udgangspunkt ikke klædt på til at
håndtere opgaven, med mindre de har dansk som andetsprog som linjefag eller på anden måde har tilegnet
sig kompetencer eller har praksiserfaring inden for området. Det betyder, at der vil opstå et behov for at
understøtte lærere og pædagoger, der ikke har viden og erfaringer på området i at tilrettelægge
undervisningstilbuddet til tosprogede børn og unge samt arbejde med børn, unge og deres familiers
integration i skolens liv. Det vil ske gennem vejlednings- og aktionslæringsforløb på skolerne samt
uddannelse af dsa-vejledere, hvor der er behov.
6. På udvalgte skoler opbygges og vedligeholdes særlige kompetencer inden for fagfeltet
Udvalgte skoler får status som skoler med specialistkompetencer på tosprogsområdet med ansvar for at
opbygge og vedligeholde særlige kompetencer inden for fagfeltet. Formålet er, at disse skoler bistår ledere
og medarbejdere på andre skoler i relation til at tilrettelægge og gennemføre undervisningen for
tosprogede elever, jf. princip 5. Der skal være tydelige samarbejdsrelationer, så de enkelte skoler ved,
hvilken kompetenceskole de har mulighed for at trække på.
7. Ressourcerne følger de tosprogede elever, der har behov for DSA og fordeles efter objektive kriterier
Med en ny model på tosprogsområdet vil der være behov for at fastlægge en ny tildelingsmodel på området, da en lang række forudsætninger, vilkår og rammer ændres med en ny model. Blandt andet ændres
den hidtidige praksis for central visitering til modtagetilbud på området med indskrivning af tosprogede
elever direkte på distriktsskolen.
8. Der afsættes en pulje til arbejdet med børn og unge, hvis emotionelle udfordringer kræver særlige
indsatser
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En andel af de børn og unge, der er flygtet, opleves at have traumer, der kræver særlige indsatser i form af
specialiseret sparring til medarbejderne og/eller tiltag, der muliggør elevernes deltagelse i
læringsfællesskabet. Denne pulje skal tilgodese disse elevers behov herfor. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen dækker udgifter til børn, der har brug for behandling.
9. Der sættes særligt fokus på forældreinddragelse og integration af familier i skolens liv
Forældrene er den vigtigste ressource i børn og unges liv. Det er derfor afgørende, at medarbejdere og
ledere på skolerne inddrager og vejleder forældrene i relation til at de kan understøtte skolegangen.
Målrettede forældrekurser, forældrenetværk og mentorordninger el. lign. kan bidrage til at forbedre
forældrenes evne til at agere i en dansk kontekst. Denne del af indsatsen skal også ses som en generel
indsats ift. at sikre tosprogede familiers integration og inklusion i det danske samfund.
10. Der arbejdes med makkerforløb for tosprogede elever
Elevfællesskaber er af stor betydning for børn og unges oplevelse af integration og deres muligheder for at
udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Det tilstræbes derfor, at alle nyankomne tosprogede elever tildeles
en makker i almenklasse med sigte på at tilknytningen til almenklassen sker tidligt efter opstarten i modtagelsestilbuddet.

4 DET FAGLIGE INDHOLD
I dette afsnit er en kort introduktion til det faglige indhold på tosprogsområdet. Dels præsenteres nogle
centrale begreber og dels de faglige felter, som det pædagogiske personale skal have viden om og
kompetencer i for at kunne skabe et godt læringsmiljø, der tilgodeser tosprogede elevers behov og
forudsætninger.

4.1 CENTRALE BEGREBER
Modersmål, dansk som andetsprog (herefter benævnt dsa) og fremmedsprog er tre væsentlige faglige
begreber på området. Modersmål er det sprog, der læres i hjemmet fra fødslen. Det har stor identitets- og
følelsesmæssig betydning og er det sproglige fundament. Herfra overføres sproglige erfaringer til andre
sprog, som læres senere i livet. Fremmedsprog læres som regel gennem skolens undervisning, og det er
hverken hjemmets sprog eller flertallets sprog i det omgivende samfund. Andetsproget tilegnes derimod
oftest både gennem undervisning og i dagligdagen. Dsa er således både et sprogfag, en dimension i
undervisningen og et livsvilkår.

4.2 TOSPROGETHED OG ANDETSPROGSTILEGNELSE
Tosprogede elevers sprogudvikling finder sted på mindst to sprog – modersmålet og andetsproget.
Sprogtilegnelse er en aktiv proces, hvor man danner og afprøver hypoteser om sproget. En vigtig
forudsætning for en vellykket sprogtilegnelse på er, at børnene oplever anerkendelse i et trygt miljø, hvor
de kan afprøve deres sproglige hypoteser og få konstruktiv feedback. Undervejs i tilegnelsen af et nyt sprog
vil eleven ofte mangle et ord eller en vending. For at komme videre kan eleven prøve at udtrykke sig på en
anden måde, dvs. anvende en kommunikationsstrategi. Elevens anvendelse og udvikling af
kommunikationsstrategier bør opmuntres og støttes, da de er vigtige for elevens andetsprogstilegnelse.
Det er således skolens ansvar, at etablere et frugtbart læringsmiljø, hvor elevens sproglige viden og
kompetencer udnyttes optimalt, jf. afsnit 5 om medarbejderkompetencer.
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4.3 TVÆRKULTUREL KOMPETENCE
Tværkulturel kompetence omhandler viden om og færdigheder i at håndtere komplekse kulturelle
sammenhænge og agere professionelt i et miljø, hvor flere kulturer interagerer. For at sikre en professionel
tilgang til arbejdet med tosprogede elever og deres forældre, er det vigtigt at det pædagogiske personale er
i stand til at undgå kategoriseringer og fordomme og møde det enkelte menneske som et individ og ikke
som en kulturrepræsentant.

4.4 FORÆLDRESAMARBEJDE
Det er afgørende for et vellykket skole-hjemsamarbejde, at det tager udgangspunkt i, at forældrene er en
ressource for barnets læring. Forældrene skal kende og forstå skolens opgaver, og vide hvilke krav og
forventninger skolen har til dem. Dette sikres bedst gennem et forældresamarbejde, der, med
udgangspunkt i den enkelte forælders forudsætninger og brug af tolk, giver tid og rum til gensidig
forventningsafstemning i en ligeværdig samtale.

5 STRUKTUR
5.1 SKOLEINDSKRIVNING PÅ DISTRIKTSSKOLE ELLER UNGAUC
Alle tosprogede børn og unge indskrives som udgangspunkt på distriktsskolen med mindre forældrene
vælger at gøre brug af retten til ’frit skolevalg’ og ansøger om, at eleven indskrives på en anden folkeskole i
Aalborg Kommune. Undtaget herfra er sent ankomne 14+ årige flygtninge, som indskrives på UngAUC, hvor
målrettede tilbud til denne gruppe er samlet.
Skoleindskrivningen sker ved, at skolelederen hurtigst muligt og senest 14 dage efter ankomsten indkalder
forældre og barn til et indskrivningsmøde på skolen. Formålet med indskrivningsmødet er at lave en første
afdækning af barnets faglige og sproglige kompetencer og afklare hvilket undervisningstilbud, barnet har
behov for. Deltagere i indskrivningsmødet er følgende:






Skoleledelse
DSA-vejleder – hvis der ikke er en DSA- vejleder på skolen tilkaldes én fra dsa kompetenceskolen
familiekonsulent/ socialrådgiver v. flygtninge
forældre og barn
tolk i tilfælde hvor der er behov herfor

Ved indskrivningsmødet anvendes et statusskema, som samler faktaoplysninger og danner baggrund for
registrering af eleven i elevsystemet.
Barnets faglige og sproglige kompetencer og potentialer afdækkes af DSA-vejlederen ved brug af et
vurderingsværktøj, der anvendes på tværs af alle skoler. På baggrund af indskrivningsmødet beslutter
skolelederen, hvilket undervisningstilbud barnet skal have.
For tosprogede elever, der overgår fra børnehave til skole, udarbejder børnehaven en statusbeskrivelse af
barnet i april/ maj. Statusbeskrivelsen indgår som en del af grundlaget for indskrivningsmødet.
For nyankomne tosprogede unge på 14 år og derover (ikke flygtninge) vurderes det ved
indskrivningssamtalen, om der er grundlag for, at den unge kan blive klar til 9. klasseprøve gennem et
forløb på distriktsskolen eller om der i stedet er behov for et længerevarende skoletilbud på UngAUC med
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samme mål om 9. klasseprøve. Det er væsentligt at undgå unødige skift i skolegangen for denne
elevgruppe, hvilket skal lægges til grund for beslutningen om elevens undervisningstilbud.
Sent ankomne tosprogede unge over 14 år, som vurderes at have behov for et længerevarende skoletilbud
end det der kan rummes inden for rammerne af den almene folkeskole, er ikke omfattet af retten til frit
skolevalg. Dette skyldes, at et egnet tilbud til denne gruppe i Aalborg Kommune alene tilbydes på UngAUC.

5.2 INDIVIDUEL UNDERVISNINGSPLAN
Skolen, hvorpå en tosproget elev indskrives, har ansvaret for at udarbejde en individuel undervisningsplan
på baggrund af barnets/ den unges forudsætninger og behov. Undervisningsplanen udarbejdes med
udgangspunkt i læringsplatformen. Planen udarbejdes senest efter 2 måneder og indeholder oplysninger
om følgende:








Klasseplacering – trin og niveau
Elevens læringsmål
Elevens læringsbehov – herunder omfanget af dsa undervisning og modersmålsstøtte
Behovet for modersmålsundervisning (for elever fra EØS lande)
Behovet for støtte i DUS eller fritidstilbud
Behovet for et pædagogisk forløb, der støtter barnets alsidige udvikling, herunder fx elevmentor
(anbefales)
Forældreinddragelse, indsatser beskrives, herunder fx forældrementor (anbefales)

Undervisningsplanen danner grundlag for elevens undervisning og underviserne evaluerer løbende på
elevens resultater i forhold til de individuelle læringsmål. Undervisningsplanen justeres løbende på den
baggrund.

5.3 ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN – MODTAGETILBUD OG INTEGRATION I ALMEN KLASSE
Undervisningen af tosprogede børn og unge organiseres efter reglerne om folkeskolens undervisning i dsa2.

For tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen organiseres
undervisningen i dsa som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen eventuelt suppleret
med undervisning på basishold eller som enkeltmandsundervisning.
Tosprogede elever, der ikke er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen som følge af
deres behov for sprogstøtte, gives basisundervisning i dsa. Basisundervisningen gives i form af
2

Bekendtgørelse nr. 1052 af 29/06/2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
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modtagelsesklasser, på basishold, som enkeltmandsundervisning eller som udvidede modtagelsesklasser på
8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter de er fyldt 14 år. Når der oprettes
modtagelsesklasser er det vigtigt at være opmærksom på mulighederne for at organisere undervisningen i
hold på tværs af klasser og dermed sikre den bedst mulige integration af tosprogede elever i de almene
klasser fra starten af forløbet3.
Basisundervisningen ophører, når eleverne kan deltage fuldt ud i den almindelige undervisning – dog
tilstræbes det, at eleverne integreres fuldt i de almene klasser efter max 1 år. Begrænsningen gælder ikke
for elever, der optages i en udvidet modtagelsesklasse eller elever der ikke tidligere har modtaget
undervisning i at læse og skrive. Efter ophør af basisundervisningen får eleven al undervisning i den almene
klasse med støtte i DSA efter behov og med et fortsat fokus på dsa som en dimension i al undervisning.
Undervisningen i dsa varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig
uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven, jf. afsnit 5.

5.4 DUS
Indsatsen i DUS skal overordnet understøtte alle elevers alsidige, personlige udvikling. DUS’en skal give den
enkelte elev udfordringer, der stimulerer elevens nysgerrighed og lyst til at lære. Udfordringerne skal
samtidig tilgodese elevernes selvværd, selvtillid og indlevelsesevne. Indholdsplanen for DUS i Aalborg
Kommune opstiller følgende kerneområder, som der er særligt fokus på i det pædagogiske arbejde i DUS:







personlig udvikling
social udvikling
sprog og kommunikation
sundhed, bevægelse og motorisk udvikling
kulturelle udtryksformer og værdier
naturen

For tosprogede er der herudover fokus på elevernes og familiernes integration i det danske samfund. Det
sker eksempelvis gennem sprogstøtte, udvikling af forældresamarbejdet og ved at indgå i samarbejde med
skolen om elevens integrationsproces og udvikling.

5.5 FORÆLDRESAMARBEJDE
Skolen har en vigtig opgave i at skabe en ligeværdig og konstruktiv ramme om forældresamarbejdet, hvor
forældrene og skolen sammen arbejder for at styrke elevens læring.
Et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger forudsætter, at
forældrene føler sig behandlet som ligeværdige samarbejdsparter. Det er derfor vigtigt, at lærere og
pædagoger inviterer forældrene til en dialog, hvor begge parter informerer hinanden om elevens trivsel,
læring og udvikling, og at forældrene bliver inddraget i beslutninger, der vedrører eleven.
En del tosprogede forældre har ikke erfaringer med hverdagen på en dansk skole. Det er derfor vigtigt at
invitere forældrene til skolestartsmøder, hvor lærere og pædagoger fortæller om skolen, og hvilke
forventninger skolen har til samarbejdet med forældrene. På samme måde kan forældrene fortælle, hvilke
forventninger de har til skolen.

3

Jf. Folkeskolelovens § 25 a.
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For at styrke den ligeværdige dialog med forældrene, kan der med fordel anvendes en tolk til samtalerne,
hvor det er nødvendigt. Ligeledes kan skriftligt materiale fra skolen oversættes til relevante sprog, hvis der
er behov for det i forældregruppen.

5.6 DSA KOMPETENCESKOLER
15 af Aalborg Kommunes 50 folkeskoler, 5 specialskoler samt UngAUC har status af at være
kompetenceskoler indenfor tosprogsområdet, jf. tektsboksen.
UngAUC er dsa kompetencskole for overbygningen på alle øvrige
Dsa kompetenceskoler
skoler, mens de øvrige dsa kompetenceskoler har opgaven inden for
indskoling og mellemtrin på de tilknyttede skoler.
 Gl. Lindholm Skole
Det, der kendetegner en dsa kompetenceskole, er at skolen i en
længere årrække har haft omkring 10 % eller en højere andel af
tosprogede elever og eventuelt hidtil har været skole med
modtageklasser. På den baggrund har de 15 skoler erfaringer med at
skabe læringsmiljøer og håndtere forældresamarbejde for denne
elevgruppe.
Dsa kompetenceskolerne har hver tilknyttet mellem to og fire skoler,
som de har til opgave at understøtte og vejlede i opgaven med at
tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen for
tosprogede elever samt forældresamarbejdet i den forbindelse, jf.
bilag 1. De tilknyttede skoler er for hovedpartens vedkommende
kendetegnet ved at have en mindre andel eller ingen tosprogede
elever, og dermed begrænsede kompetencer blandt medarbejdere
indenfor tosprogsområdet.
















Nr. Uttrup Skole
Skansevejens Skole
Vejgaard Øster Skole
Mellervangskolen
Seminarieskolen
Tornhøjskolen
Herningvejens Skole
Byplanvejens Skole
Sofiendalskolen
Filstedvejens Skole
Stolpedalskolen
Vester Mariendal Skole
Sønderbro
UngAUC

Dsa kompetenceskolens opgave er at stille faglig sparring og praktisk bistand til rådighed for de tilknyttede
skoler – eksempelvis inden for følgende:









Indskrivningssamtaler hvor der er behov for at trække på en DSA-vejleder.
Introduktionsforløb for lærere, pædagoger og skoleledere med vejledning og rådgivning inden for
emner som fx basisundervisning, dsa, forældresamarbejde, kulturmøde mv.
Aktionslæringsforløb med henblik på udvikling af tilbud og opkvalificering af medarbejdere.
Mesterlærerforløb hvor medarbejder fra en tilknyttet skole deltager som medunderviser på dsa
kompetenceskolen.
Forløb om forældresamarbejde med fokus på formidling af den danske folkeskoles hverdag,
traditioner og mål samt indsigt i tosprogede familiers kulturelle baggrund, historik og hverdag.
Didaktisk vejledning til støtte for tilrettelæggelse af undervisningen.
Udslusning fra basisundervisning til almen klasse.
Modersmålet som ressource i forbindelse med sprog- og fagligtilegnelse.

5.7 LÆRING OG PÆDAGOGIK
Skoleforvaltningens afdeling Læring og Pædagogik faciliterer og driver et fagligt netværk for dsa-vejledere
og yder support til alle skoler vedr. ovennævnte opgaver. Derudover har Læring og Pædagogik ansvaret for
at koordinere indsatsen omkring modersmålsundervisning.
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6 KOMPETENCEUDVIKLING
Tilegnelse af dsa er en proces, der ikke kan isoleres inden for et afgrænset fag. Dsa omfatter både
basisundervisning for elever, der skal i gang med at lære sproget, og supplerende undervisning for elever,
der har et vist niveau på andetsproget og går i almindelige klasser. Dsa som dimension i undervisningen er
desuden i de nye Fælles Mål indskrevet i alle folkeskolens fag som et tværgående fokuspunkt under
’Sproglig udvikling’. Det pædagogiske personale har dermed pligt til at tilrettelægge undervisningen, så der
skabes gode betingelser for både faglig, sproglig og alsidig udvikling for tosprogede elever. Dette stiller alle
lærere og pædagoger over for udfordringer, der kræver særlig viden om tosprogethed samt kompetencer i
forhold til dsa i alle fag og pædagogiske aktiviteter.

6.1 PÅ ALLE SKOLER
Når alle tosprogede elever som udgangspunkt indskrives i almenklasser på distriktsskoler, får skolerne nye
opgaver, større ansvar og flere beføjelser. Der er derfor behov for kompetenceudvikling med henblik på at
sikre, at alle skoler får de fornødne kompetencer til at kunne skabe rammer for dels basisundervisning på
skolen (undervisning, trivsel, forældresamarbejde) og dels løfte opgaven med at alle lærere og pædagoger
inddrager dsa som dimension i undervisningen. I bilag 2 uddybes indholdet i og tilgangen til
kompetenceudviklingen på skolerne.
For at skabe grundlag for et godt og forpligtende samarbejde skal alle tilknyttede skoler have en dsaressourceperson, der har et særligt ansvar for at koordinere og formidle samarbejdet med
kompetenceskolen og indgå i det tværkommunale netværk på tosprogsområdet.
6.1.1 Ledere
Ledelsen viser retning og sætter ambitiøse og klare mål for tosprogede elever. Der opstilles mål og
principper, som er kendte af alle medarbejdere og forældre på skolen. Ledelsen har ansvaret for, at:






skolen anlægger et funktionelt sprogsyn
der er fokus på faglig udvikling af dsa gennem observationer, medarbejdernes fælles refleksion,
videndeling og planlægning af undervisning, så den gode praksis spredes
dsa- ressourcepersoner bringes i spil, og at deres rolle er tydelig og kendt af alle på skolen
der er tydelige krav om, at dsa indgår i årsplaner
der er tydelige krav om, at lærere og pædagoger inddrager dsa i undervisning og DUS

At kunne drive udvikling og implementere god praksis inden for et fagligt område, kræver teoretisk viden
om feltet, hvorfor der afholdes temadage og etableres ledelsesfællesskaber på tværs af skolerne, hvor
ledere fra tilknyttede skoler kan trække på viden og erfaringer fra ledere på dsa kompetenceskoler.
6.1.2 Lærere og pædagoger
Forskning viser, at høje forventninger til eleverne, har positiv effekt på deres læringsprogression. Høje
forventninger og ressourcesyn hænger nøje sammen, og derfor er det af afgørende betydning, at
lærere/pædagoger har viden om sprogbaseret undervisning/aktiviteter. Det indebærer, at kunne
tilrettelægge stilladserende læringssituationer, der tager udgangspunkt i elevernes samlede sproglige og
faglige forudsætninger/ressourcer, og opstille mål, der ligger inden for nærmeste udviklingszone, så
eleverne gives mulighed for at lære om, på og med andetsproget i meningsfulde, faglige sammenhænge, og
at dette, så vidt muligt, foregår inden for rammerne af almenundervisningen.
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Principperne for sprogbaseret undervisning er også central i forbindelse med basiselever og elever, der
vurderes i et eller andet omfang at have behov for supplerende undervisning i dsa uden for klassen, så fagog sprogtilegnelse gensidigt støtter hinanden.
At tilrettelægge undervisning, der bygger på elevernes samlede sproglige og faglige kompetencer og
potentialer kræver færdighed i at gennemføre intersprogsanalyse og omsætte analysens resultater til
konkret undervisning. Medarbejderne kan trække på specialistkompetencer på dsa kompetenceskolerne og
i Læring og Pædagogik, jf. afsnit 5.4 og 5.5.
6.1.3 Skolens samlede personale
At etablere et differentieret forældresamarbejde med udgangspunkt i den enkelte forældres sproglige
kompetencer og evt. tidlige skoleerfaringer, kræver tværkulturelle kompetencer og brug af tolk.

6.2 PÅ DSA KOMPETENCESKOLER
Dsa kompetenceskoler har lærere med formelle kompetencer inden for dsa, der varetager koordinerende
og vejledende opgaver inden for området. De har eller er i gang med et pd – modul i vejledning i forhold til
dsa.
Derudover tilstræbes det at dsa kompetenceskolerne har lærere med praksiserfaringer inden for
basisundervisning og DUS-pædagoger med praksiserfaringer fra arbejdet med tosprogede elever. Denne
medarbejdergruppe har viden og kompetencer inden for tosprogethed, sprogbeskrivelser,
andetsprogstilegnelse og pædagogik, interkulturel kommunikation og kulturforståelse.
En tredje medarbejdergruppe på dsa kompetenceskoler er integrationsmedarbejdere med kompetencer i
relation til skole-hjemsamarbejdet, konflikthåndtering, tokulturel identiet og udvikling af flere sprog.
Integrationsmedarbejdere kan ofte være tosprogede medarbejdere med erfaringer inden for den
tokulturelle model i skole og DUS.
De 15 udpegede dsa kompetenceskoler er forskellige og starter kompetencemæssigt på forskellige
udgangsniveauer. Det er målet at alle dsa kompetenceskoler over en to-årig periode frem til sommeren
2018 arbejder systematisk og målrettet med at tilvejebringe de nødvendige kompetencer indenfor tosprogsområdet, dels gennem ansættelser og dels gennem formel og uformel kompetenceudvikling af
medarbejderne. Tilrettelæggelse af den nødvendige kompetenceudvikling tilrettelægges i samarbejde med
Læring og Pædagogik.

7 ØKONOMI
Med en ny model på tosprogsområdet er der behov for at etablere en helt ny tildelingsmodel på området.
Følgende principper lægges til grund for den nye tildelingsmodel:






Pengene følger de tosprogede elever
Pengene fordeles på baggrund af elevernes behov
Dsa kompetenceskoler får en grundtildeling
Alle skoler får en elevtildeling
Der afsættes en pulje i PPR til særlige indsatser for traumatiserede elever

De tosprogede elever indgår på lige fod med øvrige elever i den almindelige elevbaserede
ressourcetildeling i skolevæsnet. Derudover tildeles yderligere midler på området til elever med konkret
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afdækkede behov for dsa-undervisning. Den samlede ressourcetildeling på området for skoleåret 2017/18
fremgår af bilag 3.

7.1 TILDELINGSMODEL PÅ TOSPROGSOMRÅDET
De 15 dsa kompetenceskoler (jf. afsnit 5.4) får en grundtildeling som muliggør at de kan etablere og
fastholde kompetencer indenfor dsa uafhængigt af det aktuelle grundlag af tosprogede elever med behov
for dsa-undervisning. Med grundtildelingen følger en forpligtelse for dsa kompetenceskolen til at kunne
bidrage med faglig sparring, samarbejde og vejledning på de tilknyttede skoler efter behov.
Grundtildelingen differentieres forskellige takster afhængigt af antallet af tosprogede elever med behov for
dsa-undervisning. Tildelingerne fremgår af bilag 3.
Alle skoler får derudover en elevtildeling baseret på antallet af tosprogede elever med behov for dsaundervisning. Elevtildelingen gives i op til tre år pr. elev og differentieres i to elevintervaller, således at elev
nr. 1-10 udløser én sats pr. elev og elev nr. 11 og derover udløser en anden sats pr. elev.
I bilag 3 findes en uddybende beskrivelse af tildelingsmodellen.

8 BILAG
1. Dsa kompetenceskoler og tilknyttede skoler
2. Kompetenceudviklingsforløb på skolerne
3. Tildelingsmodel på tosprogsområdet
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Dsa kompetenceskole
Tilknyttet Skole

Gl. Lindholm Skole

529

127

24%

526
348

27
7

5%
2%

202

107

53%

Nr. Uttrup Skole
Sulsted Skole
Tylstrup Skole

345
318
136

51
17
7

15%
5%
5%

Skansevejens Skole*

494

47

10%

Vodskov Skole
Grindsted Skole
Langholt Skole

655
95
104

33
3
3

5%
3%
3%

372

146

39%

453
349
51

12
14
0

3%
4%
0%

Vejgaard Østre Skole*

664

67

10%

Hals Skole
Ulsted Skole
Hou Skole

359
127
57

6
2
0

2%
2%
0%

Seminarieskolen

472

160

34%

718
119
310
36

27
3
11
4

4%
3%
4%
11%

Vestbjerg Skole
Vadum Skole

Bilag 1
Dsa kompetenceskoler
Antal elever, antal tosprogede elever og
andel af tosprogede elever i skemaet er
opgjort i september 2016.
Hvis Byrådet træffer beslutning om at
Løvvangskolen lukkes, bliver det i
stedet Nr. Uttrup Skole, der er
dsa kompetenceskole i denne gruppe.

Antal elever
Procent
I alt
Tosprogede Tosprogede

Løvvangskolen

Mellervang Skole
Vester Hassing Skole
Gandrup Skole
Kollegievejens Skole ***

Gistrup Skole
Vaarst-Fjellerad Skole
Ferslev Skole
Øster Uttrup-Godthåb ***

Tornhøjskolen*

290

171

59%

Tofthøjskolen
Mou Skole
Kongerslev Skole

540
214
249

14
11
10

3%
5%
4%

Herningvejen Skole*

405

155

38%

452
747
110

42
33
2

9%
4%
2%

440

103

23%

856
132
554

20
4
8

2%
3%
1%

620

133

21%

436
505
54

19
30
0

4%
6%
0%

Filstedvejens Skole

733

133

18%

Farstrup Skole
Sebber Skole

165
54

13
1

8%
2%

701

67

10%

201
800
47

2
11
1

1%
1%
2%

322

65

20%

333
7

9
1

3%
14%

374

169

45%

697
214
63

16
3
1

177

59

-

-

2%
1%
2%
33%
-

Vesterkærets Skole
Gl. Hasseris Skole
Nørholm Skole

Byplanvejens Skole*
Gug Skole
Nøvling Skole
Frejlev Skole

Sofiendalskolen*
Højvangskolen
Svenstrup Skole
Ellidshøj Skole

Stolpedalskolen*
Sønderholm Skole
Nibe Skole
Bislev Skole

Vester Mariendal Skole
Kærbyskolen
Hospitalsundervisningen ***

Sønderbroskolen
Klarup Skole
Gudumholm Skole
Egebakken ***

UngAUC* **
Alle overbygningsskoler
VUK (specialskole for voksne) ***
* Skoler der tidligere har haft modtageklasser

** 14-17 årige undervisningspligtige elever under Skoleforvaltningen
*** Specialskole

Bilag 2

Viden i anvendelse

Kompetenceudviklingsforløb på skolerne indenfor basisundervisning
og supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Aktionslæring
Begrebsafklaring
Sprogtilegnelse
Intersprog
Organisering
Tværkulturel kompetence
Forældresamarbejde
Elevernes alsidige udvikling

Indhold og progression

Viden i anvendelse

Viden i anvendelse

1

Viden
Aktionslæring
Begrebsafklaring
Sprogtilegnelse
Intersprog
Organisering
Tværkulturel kompetence
Forældresamarbejde
Elevernes alsidige udvikling

2 mdr.

Aktionslæring
Begrebsafklaring
Sprogtilegnelse
Intersprog
Organisering
Tværkulturel kompetence
Forældresamarbejde
Elevernes alsidige udvikling

2

Aktionslæring
Begrebsafklaring
Sprogtilegnelse
Intersprog
Organisering
Tværkulturel kompetence
Forældresamarbejde
Elevernes alsidige udvikling

3

Viden i anvendelse
Interaktion/dialog
Før- under- efteraktiviteter
Sprogligt kontinuum
Sprogbaserede aktiviteter
Samarbejde om didaktiske og
pædagogiske aktiviteter
Ressourcepersoner

Viden i anvendelse
Interaktion/dialog
Før- under- efteraktiviteter
Sprogligt kontinuum
Sprogbaserede aktiviteter
Samarbejde om didaktiske og
pædagogiske aktiviteter
Ressourcepersoner

Viden i anvendelse
Fagens tekster
Evaluering

Viden
Interaktion/dialog
Før- under- efteraktiviteter
Sprogligt kontinuum
Sprogbaserede aktiviteter
Samarbejde om didaktiske og
pædagogiske aktiviteter
Ressourcepersoner

6 mdr.

Viden
Fagens tekster
Evaluering

Forankringsplan

6 mdr.

6 mdr.
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Bilag 3
Tildelingsmodel på tosprogsområdet

1 SAMLET TILDELING
Ressourcetildelingen består samlet set af:
Ordinær tildeling til almenområdet
Befordring
PPR ressource
Modersmålsundervisning
Grundtildeling
Elevtildeling
Pulje til elevtalsregulering
Pulje til ekstraordinære foranstaltninger
I alt

11,3 mio. kr.
2,0 mio. kr.
0,6 mio. kr.
0,3 mio. kr.
10,0 mio. kr.
40,0 mio. kr.
2,0 mio. kr.
1,0 mio. kr.
67,2 mio. kr.

2 GRUNDTILDELING
Den samlede grundtildeling til dansk som andetsprogs (dsa) kompetenceskolerne er 10 mio. kr., hvoraf 9
mio. kr. tildeles folkeskolerne og 1 mio. kr. tildeles UngAUC.
Dsa kompetenceskolerne er inddelt i tre kategorier blandt andet baseret på antal tosprogede elever. De tre
kategorier er inddelt i indeks som ligger til grund for tildelingen af timer. Lærertimer og pædagogtimer er
fordelt således at lærertimer udgør 80 pct. og pædagogtimer udgør 20 pct.
Folkeskoler

Indeks

Tildeling af lærertimer

Nr. Uttrup Skole, Skansevejens
Skole, Stolpedalsskolen, Vejgaard
Østre Skole, Vester Mariendal Skole
Byplanvejens Skole, Filstedvejens
Skole, Gl. Lindholm Skole,
Mellervangskolen, Sofiendalskolen
Herningvej Skole, Seminarieskolen,
Sønderbroskolen, Tornhøj Skole

100

1.440

Tildeling af
pædagogtimer
360

125

1.800

450

150

2.160

540

Grundtildeling til UngAUC udgør i alt 1 mio. kr. som opdeles med 80 pct. til lærertimer og 20 pct. til
pædagogtimer. Omregnet til timer bliver tildelingen således:
UngAUC

Tildeling af lærertimer
2.694

Tildeling af pædagogtimer
797

1

3 ELEVTILDELING
Skolerne tildeles ressourcer på baggrund af elevtallet.
Den samlede elevtildeling er 40 mio. kr. og er en fast ramme. Tildelingen pr. elev vil således variere
afhængig af det samlede antal tosprogede elever med behov for støtte. Således vil tildeling pr. elev ændre
sig fra år til år i tilfælde af at det samlede antal tosprogede elever ændrer sig.
Tildelingen af den elevbaserede ressource gives i op til tre år. Det vil sige i det skoleår eleven begynder i
skolen, uanset om det er som skolestarter eller på et andet klassetrin, plus to skoleår.
Elevtildelingen differentieres i to elevintervaller, således at elev nr. 1-10 udløser én sats pr. elev og elev nr.
11 og derover udløser en anden sats pr. elev. Satserne er differentieret således:
Elevinterval
1-10 elever
11 elever eller derover

Indeks
150
100

I UngAUC er tildelingen pr. elev svarende til indeks 150.

3.1 EKSEMPEL PÅ ELEVTILDELING
For at beskrive modellen vises her et eksempel på fordelingen.
Tildelingen i eksemplet tager udgangspunkt i at 75 pct. af de tosprogede elever har behov for støtte.
Tildelingen vil jf. ovenstående blive reguleret i tilfælde af at færre/flere end 75 pct. har behov for støtte.
I udgangspunktet forventes at 95 pct. af de tosprogede elever bliver indskrevet på folkeskolerne og 5 pct.
bliver indskrevet på UngAUC. Ændrer denne fordeling sig vil timetildelingen pr. elev blive reguleret.
Følgende viser et eksempel på timetildelingerne i et givet scenarie.
Samlet antal tosprogede elever:

2.200

Elever med behov for støtte (75 pct.)

1.650

Elever i interval 1-10 (inkl. andel i UngAUC):

448

Elever i interval 11+

1202

Beregnede timesatser:
Elevinterval

Indeks

Timer i alt pr.
elev

1-10 elever
11 elever eller derover

150
100

112,5
75

Lærertimer pr.
elev
(80 pct.)
90
60

Pædagogtimer pr.
elev
(20 pct.)
22,5
15
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3.2 REGULERING AF ELEVTAL
Elever der kommer i perioden 1. august – 31. januar i skoleåret vil tælle forholdsmæssigt i den ressource
der tilføres skolerne. Der sker ikke regulering for elever, der kommer, eller forlader skolen, i perioden 1.
februar – 31. juli i skoleåret.
Forud for skoleåret (den 1. februar) opgøres antal tosprogede elever på hver enkelt skole for det
kommende skoleår. Dette danner udgangspunkt for elevtildelingen for den enkelte skole. Den 5. september
opgøres elevtallet igen, og der sker eventuel regulering i forhold til den oprindelige tildeling. Den 1. februar
i skoleåret reguleres der for elevtal i perioden 5. september til 1. februar. Udsving efter 1. februar reguleres
ikke.
I forbindelse med elevtalsreguleringerne opgøres også det samlede antal tosprogede elever og antal elever
med behov for støtte ud af det samlede elevtal, og timesatserne reguleres i forhold til antallet, da rammen
for elevtildeling er fast (40 mio. kr.).

4 SKOLESTARTERE
Specielt for skolestartere i 0. klasse gælder disse regler.
I forbindelse med indskrivning pr. 1. februar forud for skoleåret opgøres antallet af tosprogede elever pr.
skole.
Der udregnes en aconto tildeling til skolerne svarende til at 75% af de tosprogede skolestartere har behov
for støtte.
Der reguleres pr. 5. september i skoleåret for det konkrete antal skolestartere, der bliver vurderet at have
behov for støtte.

5 EKSTRAORDINÆRE FORANSTALTNINGER
Der etableres en pulje til ekstraordinære foranstaltninger, der administreres af PPR. Puljen anvendes,
såfremt der er helt særlige tilfælde f.eks. af krigstraumatiserede børn, hvor det ikke skønnes at den
ordinære ressource dækker behovet.
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