Click here to enter text.
Dokument: Neutr al titel
«eD oc Addres sCi vilCode»

Servicetjek af integrationen på skoleområdet
September 2017

Servicetjek af integrationen på skoleområdet, september 2017.

Indhold
Indledning .............................................................................................................................4
Politiske beslutninger siden 2015 .................................................................................................... 5
Om udarbejdelse af servicetjekket .................................................................................................. 6
Læsevejledning ............................................................................................................................... 6

Resumé ................................................................................................................................................. 7
DEL 1 - Baggrund
Vurderinger og anbefalinger fra analysen i 2016 .............................................................10
Nuværende praksis på tosprogsområdet .........................................................................10
Skoleindskrivning på distriktsskole eller UngAUC ......................................................................... 10
Individuel undervisningsplan ......................................................................................................... 11
Organisering af undervisningen – modtagetilbud og integration i almen klasse ........................... 11
DUS ............................................................................................................................................... 12
Forældresamarbejde ..................................................................................................................... 12
Dsa kompetenceskoler .................................................................................................................. 13
Læring og Pædagogik ................................................................................................................... 13
Status for implementering af ny praksis på tosprogsområdet ........................................................... 13
Indsatsen på skolerne ................................................................................................................... 14

DEL 2 - Analyse, vurdering og anbefalinger
Statistisk analyse af tosprogsområdet på skolerne.........................................................16
Validitet og datasikkerhed ............................................................................................................. 16
Tosprogede elevers baggrund og fordeling på skolerne ................................................................... 16
Søgningen til skolerne ....................................................................................................................... 18
Elevernes læring og trivsel ................................................................................................................ 18
Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse .......................................................................... 22
Sammenfatning af resultaterne af den statistiske analyse ................................................................ 24
Delkonklusion 1 – den statistiske analyse ......................................................................................... 24

Viden om undervisnings- og integrationstilbud der virker..............................................26
Sprogtilegnelse .................................................................................................................................. 26
Begrebet tosprogethed .................................................................................................................. 26
Grundlæggende sprogteoretisk optik ............................................................................................ 26
Andetsprogstilegnelse ................................................................................................................... 27
Medborgerskab .................................................................................................................................. 30
Modtagelse af tosprogede i skolen .................................................................................................... 30
Undervisningens rammer og indhold ............................................................................................. 31

2/57

Servicetjek af integrationen på skoleområdet, september 2017.

Fortløbende sammenhæng i modtagelsesforløbet........................................................................ 31
Medarbejdernes kompetencer ....................................................................................................... 32
Rammer og organisering ............................................................................................................... 32
Delkonklusion 2 – den forskningsbaserede viden ............................................................................. 33

DEL 3 - Status på integrationsindsatsen
Indsatsen på skolerne i relation til analysens anbefalinger ............................................36
Tilbud til nyankomne tosprogede elever (anbefaling 1-4) ............................................................. 36
Det lange seje træk – når basisundervisningen er slut (anbefaling 5-6) ....................................... 38
Forældresamarbejde (anbefaling 7) .............................................................................................. 38
Implementeringen af ny praksis på tosprogsområdet (anbefaling 8 og 9) .................................... 39

Indsatsen på skolerne i relation til fordelingen af tosprogede elever ............................40
Andre metoder til fordeling af tosprogede elever mellem folkeskoler ............................................... 40
Tiltag for bedre fordeling af tosprogede elever i Århus og København ......................................... 41
Århusmodellen kort fortalt.............................................................................................................. 41
Københavnermodellen kort fortalt ................................................................................................. 41
Erfaringerne fra Åhus og København ............................................................................................ 42
En mulig fordelingsmodel i Aalborg Kommune ................................................................................. 46
Individuel vurdering ....................................................................................................................... 46
Prioritering af elever med behov for sprogstøtte på modtagerskoler ............................................ 47
Forventede resultater og afledte konsekvenser af indsatsen ........................................................ 47

DEL 4 - Konklusion og anbefalinger
Konklusion..........................................................................................................................50
Skoleforvaltningens vurderinger på baggrund af analysen ........................................................... 51

Anbefalinger .......................................................................................................................52
Litteraturliste ......................................................................................................................53
Bilag 1 .................................................................................................................................55
Kommissorium - Undersøgelse af tosprogsområdet i skolevæsnet 2017 ......................................... 55

Bilag 2 .................................................................................................................................57
Deklaration af de anvendte data i den statistiske analyse ................................................................ 57

Kolofon:
Skoleforvaltningen, Læring og pædagogik
25. august 2017
2017-006385./ 2017-006385-21

3/57

Servicetjek af integrationen på skoleområdet, september 2017.

Indledning
Byrådet vedtog den 9. januar 2017 at gennemføre et servicetjek af integrationen på skole- og dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune i form af to undersøgelser – en på dagtilbudsområdet og en på skoleområdet. Dansk Folkepartis anmodning og byrådets beslutning vedr. undersøgelsen på skoleområdet var følgende:
Dansk Folkeparti har anmodet om, at få følgende optaget på dagsordenen til byrådets møde den 9. januar 2017:
"Dansk Folkeparti foreslår, at der laves en undersøgelse af konsekvenserne for følgende: Vi ønsker at Aalborg Kommune fastsætter en grænse for hvor høj en procentdel af børnene i kommunens folkeskoler, der må være tosprogede og dermed
kan forventes at have særlige sproglige og kulturelle udfordringer. For mange tosprogede børn i samme klasse kan medføre problematikker for de ansatte og for
børnenes læring og udvikling. Derfor ønsker vi at sikre, at kommunens tosprogede
elever bliver fordelt mere ligeligt mellem kommunens folkeskoler. Dette vil ikke kun
være til gavn for den enkelte elev, men kan også hjælpe den generelle integration,
og byudviklingen i mere belastede områder. Det er vigtigt for en vellykket integration,
at udenlandske og danske børn omgås hinanden og lærer deres forskelligheder at
kende. Udgangspunktet i undersøgelsen bør være, at der maksimalt er 20 % tosprogede elever i hver klasse."
Beslutning:
Socialdemokratiet stillede følgende alternative forslag:
"Der laves en lignende undersøgelse som på daginstitutionsområdet som giver en
status på integrationen på vores skoler, og samtidig også kommer med løsninger og
synliggør de konsekvenser, der kan være ved bl.a. at sætte kvote på antallet af tosprogede i skolerne."
Godkendt.
Dansk Folkeparti frafaldt herefter sit forslag.
Skoleudvalget godkendte et kommissorium for arbejdet med undersøgelsen på skoleområdet på mødet den 7. marts, jf. bilag 1. 21. marts blev Skoleudvalget orienteret om arbejdet og på mødet den 16.
maj behandlede Skoleudvalget det fremlagte ’Servicetjek af integrationen på skoleområdet i Aalborg
Kommune’. Udvalget videresendte undersøgelsen til Byrådet med indstilling om godkendelse.
På mødet den 19. juni 2017 behandlede Byrådet sagen og besluttede at tilbagesende sagen til fornyet
behandling i Skoleudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til supplerende oplysninger i sagen,
som var blevet fremsendt sent i forløbet. De supplerende oplysninger var dels et notat om modersmålet som ressource i undervisningen af tosprogede elever og dels et notat om mulige indsatser i skolevæsnet for at styrke integrationen af tosprogede elever og deres familier.
På baggrund af ovenstående sagsforløb har Skoleforvaltningen besluttet at lave en ny gennemskrivning af undersøgelsen med henblik på at udforme en samlet rapport med indledning, resumé, beskrivelse af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser som supplement til det tidligere afrapporterede indhold.
For at forstå den sammenhæng, som det igangværende analyse- og eventuelle beslutningsforløb
indgår i vil det næste afsnit beskrive de politiske beslutninger, der er blevet truffet siden sommeren
2015 vedr. tosprogsområdet i Skoleforvaltningen.
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Politiske beslutninger siden 2015
Figuren til højre præsenterer et overblik over politiske beslutninger på tosprogsområdet i Skoleforvaltningen siden
sommeren 2015.
I forbindelse med budgetlægningen besluttede Skoleudvalget i august 2015 at udarbejde en analyse af tosprogsområdet i Skoleforvaltningen.
I april 2016 besluttede skoleudvalget at udarbejde forslag
til en ny model på tosprogsområdet med udgangspunkt i
princippet ’Distriktets børn på distriktets skole’.
I juni 2016 godkender Skoleudvalget analysen af tosprogsområdet og at anbefalingerne herfra lægges til
grund for udformningen af ny model på tosprogsområdet.
I oktober 2016 godkender Skoleudvalget, at følgende 10
principper skal danne udgangspunkt for den nye model:
1. Alle børn op til 14 år indskrives som udgangspunkt
på distriktsskolen.
2. Alle unge 14+ indskrives enten på distriktsskolen
eller ungetilbud i UngAalborg med individuelle forløb alt efter en vurdering ved indskrivningssamtalen på distriktsskolen.
3. Distriktsskolen har ansvar for at tilvejebringe modtagelsestilbud til nyankomne tosprogede elever.
4. Det tilstræbes at tosprogede elever indskrevet på
distriktsskolen maksimalt går i modtagelsestilbud i
12 måneder.
5. Alle medarbejdere har mulighed for at få faglig vejledning, sparring og kompetenceudvikling løbende
efter behov.
6. På udvalgte skoler opbygges og vedligeholdes
særlige kompetencer inden for fagfeltet.
7. Ressourcerne følger de tosprogede elever, der har
behov for dsa og fordeles efter objektive kriterier.
8. Der afsættes en pulje til arbejdet med børn og unge, hvis emotionelle udfordringer kræver særlige
indsatser.
9. Der sættes særligt fokus på forældreinddragelse
og integration af familier i skolens liv.
10. Der arbejdes med makkerforløb for tosprogede
elever.
I februar 2017 sker den endelige godkendelse af den nye
model på tosprogsområdet i Byrådet med ikrafttrædelse 1.
august 2017. Siden den endelige beslutning i februar har
skolerne og forvaltningen arbejdet intensivt med implementering af den nye model.
På det første byrådsmøde i januar 2017 –
endnu inden den nye model er godkendt –
beslutter byrådet at udarbejde et servicetjek af
integrationen på dagtilbuds- og skoleområdet.
Dermed sættes et nyt analyse og evt. beslutningsforløb om rammer og organisering på
tosprogsområdet i gang.
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Om udarbejdelse af servicetjekket
Skoleforvaltningens arbejde med servicetjek af integrationen på skoleområdet skal således ses i lyset
af det arbejde, der har været gennemført som beskrevet i forrige afsnit. Servicetjekket af tosprogsområdet tager derfor afsæt i analysen fra 2016, som blev tilvejebragt på grundlag af statistiske og økonomiske nøgletal, interview med ledere og medarbejdere på området samt aktuelle rapporter og artikler fra forsknings- og evalueringsenheder.
Servicetjekket har til formål at understøtte et langsigtet mål om en vellykket integration af tosprogede
børn og unge i lokalsamfundene. På den baggrund består servicetjekket af en status på integrationsindsatsen med udgangspunkt i en analyse samt anbefalinger til forbedring af integrationsindsatsen.
Anbefalingerne ledsages af en beskrivelse af mulige konsekvenser – herunder økonomi og juridisk
grundlag.
Læsevejledning
Rapportens del 1 er en redegørelse for undersøgelsens baggrund. I afsnittet redegøres først for de
vurderinger og anbefalinger der kom ud af analysen fra 2016 og derefter for hvordan den nuværende
praksis på tosprogsområdet er indrettet.
Rapportens del 2 – Analyse, vurderinger og anbefalinger – indledes med selve analysen, som består
af to dele:
1) En statistisk analyse af sammenhængen mellem andelen af tosprogede elever på folkeskolerne og elevernes læring, trivsel og uddannelsesmuligheder.
2) Forskningsbaseret viden om hvad der er væsentligt, når målet er at styrke tosprogede elevers
læring, trivsel og udvikling og deres integration i det danske samfund.
Gennem analysen afdækkes viden om udfordringer på området samt viden om, hvad der kendetegner
en praksis på tosprogsområdet, som understøtter tosprogede elevers læring og trivsel bedst muligt.
På den baggrund afsluttes del 2 med Skoleforvaltningens vurdering af udfordringer samt anbefalinger
til skolernes praksis på tosprogsområdet.
I rapportens del 3 - Status på integrationsindsatsen – foretager Skoleforvaltningen en vurdering af, om
Aalborg Kommune med den nuværende praksis på tosprogsområdet lever op til anbefalingerne fra del
2. Derudover beskrives også hvilke indsatser Skoleforvaltningen og skolerne har iværksat for at imødegå de afdækkede udfordringer. I den forbindelse inddrages erfaringer fra Aarhus og Københavns
kommuner med modeller til bedre fordeling og integration af tosprogede elever mellem skolerne. I
vurderingerne indgår også viden fra den kvalitative undersøgelser blandt elever, medarbejdere og
ledere på skolerne, som blev gennemført i forbindelse med analysen fra 2016.
I rapportens del 4 – Konklusion og anbefalinger – sammenfattes rapportens formål og konklusioner
samt Skoleforvaltningen anbefalinger til det videre arbejde på tosprogsområdet.
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Resumé
Med den nuværende praksis på tosprogsområdet får alle nyankomne tosprogede elever som udgangspunkt et undervisningstilbud på den lokale distriktsskole. Undtaget herfra er de 14+ årige, som i
overvejende grad tilbydes undervisning på UngAUC. Nyankomne tosprogede elever har frit skolevalg
på linje med alle andre elever i Aalborg Kommune. Alle folkeskoler har ansvaret for at tilvejebringe
basisundervisning og supplerende dsa-undervisning efter behov til deres egne tosprogede elever. Den
nuværende praksis er således styret af et princip om at distriktets børn går på distriktets skole.
I analysens første del undersøges, hvilken betydning andelen af tosprogede elever i de almene klasser 0.-9. årgang på folkeskolerne har for søgningen til skolen i de enkelte skoledistrikter, elevernes
faglige resultater, trivsel, uddannelsesparathed og overgang til ungdomsuddannelse.
De væsentligste resultater af analysens første del er at elevernes gennemsnitlige faglige resultater og
uddannelsesparathed er lavere på de skoler, der har de største andele af tosprogede elever. Analysen
giver dog ikke belæg for at konkludere, at høje andele af tosprogede elever på en skole er årsagen til,
at elevernes faglige resultater og uddannelsesparathed ligger lavere end gennemsnittet for skolerne i
Aalborg Kommune. Analysen viser desuden, at skoler, der har over 30 % tosprogede elever, generelt
oplever lavere søgning til skolen blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever.
I den anden del af analysen undersøges den eksisterende forskningsbaserede viden om, hvad der er
væsentligt, når målet er at styrke tosprogede elevers læring, trivsel og udvikling og deres integration i
det danske samfund. Denne del af analysen resulterer i følgende anbefalinger:
1. Basisundervisning igangsættes så hurtigt som muligt.
2. Velfungerende og kvalificerede basisundervisningsforløb fastholdes og videreudvikles. Disse
kendetegnes ved:
 At være baseret på et princip om undervisningsdifferentiering,
 At have et fagligt eller tematisk afsæt,
 At sent ankomne unge tosprogede elever får et særligt tilrettelagt modtagelsestilbud.
3. Nyankomne tosprogede elever tilbydes mulighed for flere års deltagelse i modersmålsbaseret
undervisning, som en del af den almene undervisning.
4. Der skabes tidlig og tæt samarbejde mellem lærere i basisundervisningen og lærere i almenklassen.
5. Der er et vedholdende fokus på sproglig udvikling som en fortløbende proces i hele skoleforløbet.
6. Der er et fortløbende fokus på sproglig og faglig udvikling som to sideløbende processer.
7. I forældresamarbejdet er der fokus på at hjælpe forældre til at støtte barnets sproglige udvikling i hjemmet – på det sprog som forældrene mestrer bedst.
8. De professionelle evner at opbygge inkluderende fællesskaber, der bygger på anerkendelse
og respekt.
9. Lærerne har formelle kompetencer indenfor andetsprogstilegnelse mv. – både i basisundervisningen og almentilbuddet.
Den nuværende praksis vurderes i del 3 på baggrund af ovenstående anbefalinger. Det er Skoleforvaltningens overordnede vurdering, at både skolerne og Læring og Pædagogik arbejder målrettet med
at videreføre og forbedre en praksis, der kan leve op til de anbefalinger analysen har afdækket. Derudover er det Skoleforvaltningens vurdering, at der er behov for særlig opmærksomhed på at udvikle
følgende aspekter af praksis i den igangværende implementeringsproces for at leve op til anbefalingerne:



Alle skoler forbedrer deres indsats med at integrere dsa som en dimension i undervisningen
med henblik på at tosprogede elevers sproglige såvel som faglige udvikling stimuleres i alle
fag.
Udvikle indsatsen for et godt forældresamarbejde på alle skoler – herunder medarbejdernes
viden og kompetencer inden for forældresamarbejde.
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Opkvalificere medarbejderne gennem kompetenceudvikling, så der er den nødvendige viden
til stede som grundlag for kvalificerede undervisningstilbud i både modtagelsestilbuddene, i
supplerende dsa-undervisning og den øvrige almene undervisning.

I del 3 afdækkes endvidere erfaringer fra Aarhus og Københavns kommuner med at indføre metoder
til bedre fordeling og integration af tosprogede elever. På baggrund af disse erfaringer beskrives,
hvordan en lignende model kan se ud i Aalborg Kommune og hvilke konsekvenser det vil medføre.
I del 4 afsluttes rapporten med følgende anbefalinger fra Skoleforvaltningens side:
At den igangværende implementering af ny praksis på tosprogsområdet fortsættes,
At implementeringsarbejdet styrkes indenfor forældresamarbejde, dsa som en dimension i alle fag
samt kompetenceudvikling af medarbejdere både i basisundervisningen og i den almene undervisning i skolens fag.
At der sikres ro til implementeringsarbejdet de næste to-tre år,
At Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i fællesskab iværksætter et flerårigt program, der har til formål at udvikle et fælles fagligt fundament for arbejdet med tosprogede børns sprogudvikling samt at udvikle indsatserne på området i begge forvaltninger på baggrund heraf.
Hvis Byrådet ønsker at indføre nye indsatser for bedre integration og fordeling af tosprogede elever
mellem skolerne, anbefaler Skoleforvaltningen:
At der arbejdes med tilpasninger af bosætningspolitikken som den bæredygtige og langsigtede
løsning i forhold til bedre integration og fordeling af tosprogede elever og deres familier i hele
Aalborg Kommune,
At en eventuel model for bedre integration og fordeling gennem ændrede skolevalg baseres på
rådgivning og frit skolevalg frem for pålæg og begrænsning af frit skolevalg.
Argumentet for den sidste anbefaling er, at rådgivning og frit skolevalg vil fungere bedre med princippet om distriktets børn på distriktets skoler, end pålæg og begrænsning af retten til frit skolevalg.

8/57

Servicetjek af integrationen på skoleområdet, september 2017.

Del 1
Baggrund
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Vurderinger og anbefalinger fra analysen i 2016
I dette afsnit ser vi nærmere på de anbefalinger der blev resultatet af analysen af tosprogsområdet i
2016.
Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i en række forskningsbaserede opmærksomhedspunkter.
Samlet set resulterer analysen i følgende anbefalinger:
1) Basisundervisningens tætte tilknytning til den almene undervisning bør fastholdes og gerne
udbygges.
2) Det bør undersøges nærmere, hvordan indsatsen for tosprogede børn i dagtilbud kan forbedres med henblik på, at en større andel af børnene kan opnå et tilfredsstillende niveau i dansk
inden skolestart. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bør samarbejde om at undersøge området og iværksætte en indsats.
3) Der bør udvikles et vurderingsværktøj baseret på sproglige og faglige kompetencer, der kan
anvendes til at målrette indsatsen for den enkelte elev med henblik på hurtig integration i den
almene undervisning.
4) Der bør arbejdes på at nedbringe varigheden af basisundervisningen til mellem 6 og 12 måneder for flest mulige af de tosprogede elever.
5) Der bør være fokus på, hvordan det kan sikres, at Aalborg Kommune også på længere sigt
har medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer inden for dansk som andetsprog (dsa).
6) Der bør fortsat være fokus og opmærksomhed på arbejdet med at sikre at dsa indarbejdes
som dimension i fagene. Dette ses i sammenhæng med læsepolitikken og har fokus på:
a. Tæt opfølgning ift. tosprogede elever, der har behov for støtte i dsa med udgangspunkt i erfaringerne fra projekt ’Uddannelsesløft’ og projekt ’Tosprogs Task-force’
b. Opkvalificering af medarbejderne i forhold til at integrere dsa som en dimension i undervisningen.
7) De tokulturelle medarbejdere bør fortsat være en del af indsatsen, men deres roller og opgaver bør kvalificeres og udvikles. De gode resultater med de tokulturelle medarbejderes indsats
i etablering og fastholdelse af et godt forældresamarbejde bør fastholdes.
8) Indsatserne på UngAUC for sent ankomne tosprogede elever bør fortsættes og udvikles i takt
med udviklingen på tosprogsområdet og inden for ungdomsuddannelserne.
9) Der bør fortsat være fokus på at andelen af tosprogede elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af folkeskolen øges og nærmer sig niveauet for alle elever i Aalborg Kommune.
I næste afsnit ser vi nærmere på, hvordan ovenstående anbefalinger er blevet indarbejdet i den nuværende praksis på tosprogsområdet.

Nuværende praksis på tosprogsområdet
I dette afsnit beskrives nuværende praksis på tosprogsområdet, som fuldt ud er trådt i kraft pr. 1. august 2017 efter en indkøringsperiode i første halvår af 2017. Skolerne har således med hjælp fra Læring og Pædagogik arbejdet intensivt med at implementere den nye praksis de seneste måneder. Afsnittet afsluttes med en status på dette implementeringsarbejde.
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
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lave en første afdækning af barnets faglige og sproglige kompetencer og afklare hvilket undervisningsog fritidstilbud, barnet har behov for.
På baggrund af indskrivningsmødet beslutter skolelederen, hvilket undervisningstilbud barnet skal
have. For de yngste elever informeres forældrene desuden om formålet med og gevinsterne for eleven
i at deltage i fritidstilbud, med det formål at motivere forældrene til at indmelde eleven i DUS.
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 danner
grundlag for elevens undervisning og underviserne evaluerer løbende på elevens resultater i forhold til
de individuelle læringsmål. Undervisningsplanen justeres løbende på den baggrund.
Organisering af undervisningen – modtagetilbud og integration i almen klasse
Undervisningen af tosprogede børn og unge organiseres efter reglerne om folkeskolens undervisning i
dsa1, hvilket giver følgende muligheder:

Basisundervisning

Basisundervisning i ’Aalborg-modellen’

Integreret del af almindelig undervisning
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.
Basisundervisning i dsa
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
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 forløbet2.
Tokulkurelle klasser
Den sidste mulighed er at organisere undervisningen for tosprogede elever i tokulturelle klasser. En
tokulturel klasse er en almindelig klasse, hvori der integreres en mindre gruppe elever med samme
modersmål og med behov for basisundervisning i dsa.
I en tokulturel klasse foregår almindelig undervisning i fagrækken som varetages af et almindeligt lærerteam på årgangen, der har ansvaret for at inddrage dsa som dimension i undervisningen. Klassen
har derudover tilknyttet en tosproget lærer eller børnehaveklasseleder, som ved brug af modersmålet
supplerer undervisningen for gruppen af børn med samme modersmål. Derudover undervises alle
tosprogede elever i klassen i nogen timer om ugen af en lærer med kompetencer i dsa. Efter ophør af
1
2

Bekendtgørelse nr. 1052 af 29/06/2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
Jf. Folkeskolelovens § 25 a.
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den tokulturelle indsats fortsætter klassen som en almen klasse, hvor lærerteamet fortsat har ansvaret
for at inddrage dsa som dimension i undervisningen.
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 supplerende undervisning 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.
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.
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 hvordan personalet i DUS bedst muligt kan understøtte elevens integrationsproces og udvikling indenfor de nævnte kerneområder.
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, trivsel og personlige udvikling.
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 DUStilbuddet, og hvilke forventninger skolen har til samarbejdet med forældrene. På samme måde kan
forældrene fortælle, hvilke forventninger de har til skolen og DUS-tilbuddet.
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.
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Dsa kompetenceskoler
15 af Aalborg Kommunes 50 folkeskoler, 5 specialskoler samt UngAUC har status af at være kompetenceskoler indenfor tosprogsområdet, jf. tekstboksen. UngAUC er dsa kompetencskole for overbygningen på alle øvrige skoler, mens de øvrige dsa kompetenceskoler har opgaven inden for indskoling og mellemtrin på de
Dsa kompetenceskoler
tilknyttede skoler.
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 i både undervisningen og DUStilbuddet.
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 og DUS-tilbuddet 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.

















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

Dsa kompetenceskolens opgave er at stille faglig sparring og
praktisk bistand til rådighed for de tilknyttede skoler efter behov.
Læring og Pædagogik
Skoleforvaltningens afdeling Læring og Pædagogik faciliterer og driver et fagligt netværk for dsavejledere og yder support til alle skoler vedr. ovennævnte opgaver. Derudover har Læring og Pædagogik ansvaret for at koordinere indsatsen omkring modersmålsundervisning.

Status for implementering af ny praksis på tosprogsområdet
Straks efter byrådets vedtagelse af den nye model på tosprogsområdet i februar, startede Skoleforvaltningen udslusningen af elever fra modtageklasserne til skolerne med henblik på at kunne frigøre
de personaleressourcer, der i stedet skulle bruges på skolerne til at opbygge viden og ny praksis.
Afdelingen for Læring og Pædagogik har drevet arbejdet med implementering af den nye praksis på
to-sprogsområdet. Det er sket gennem en lang række indsatser, som i hovedtræk er følgende:







Temaarrangementer
Etablering af netværk
Funktionsbeskrivelse for ressourcepersoner/ dsa-vejledere
Evaluering af indskrivningsforløb fra børnehave til skole
Diplomuddannelse for dsa-vejledere samt
Support til skolerne fra Læring og Pædagogik

De enkelte indsatser beskrives kort i det følgende. Der har været afholdt to temaarrangementer med
fokus på basisundervisning, forældresamarbejde, ledelsens opgaver samt sproglig udvikling. Deltagere var lærere, pædagoger og ledere fra mange skoler – både kompetenceskoler og tilknytningsskoler.
Oplægsholdere har primært været egne lærere, konsulenter og ledere samt en enkelt ekstern. I skoleåret 17/18 afholdes der yderligere 3 temaeftermiddage med både interne og eksterne input.
Der er etableret netværk for ledere af kompetenceskoler, hvor der er afholdt 3 møder i foråret. Netværket mødes 3-4 gange i det kommende skoleår. Første møde bliver en studietur med deltagelse af
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ledere og DSA-vejledere fra kompetenceskolerne. Turen går til Viborg og Silkeborg Kommuner, som
begge har erfaringer med at arbejde med en lignende praksis som i Aalborg Kommune.
Der er etableret netværk for ressourcepersoner/ dsa-vejledere på alle skoler med 4 møder i skoleåret
17/18. På møderne skal deltagerne arbejde med aktionslæringsforløb mellem kompetenceskoler og
tilknytningsskoler. Der er udarbejdet en ny funktionsbeskrivelse for dsa-vejledere i en arbejdsgruppe
bestående af ledere og DSA-vejledere.
Der er gennemført en evaluering af indskrivningsforløb for tosprogede skolestartere på udvalgte skoler. Evalueringen indgår i arbejdet med at tilrettelægge skoleindskrivningsprocedurer for kommende
skolestartere i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Der gennemføres diplomuddannelse for dsa-vejledere fra kompetenceskolerne i skoleåret 17/18. På
holdene deltager ca. 15 DSA-vejledere som har gennemført diplomuddannelse svarende til 30 ECTSpoint senest med udgangen af skoleåret 17/18.
Konsulenter fra Læring og Pædagogik har løbende bistået både kompetenceskoler og tilknytningsskoler i forbindelse med indskrivning, organisering af basisundervisning og supplerende DSA. Ligeledes
er der givet ledelsessparring ift. opgaven som kompetenceskole for flere skoler. Supporten fra Læring
og Pædagogik fortsætter i skoleåret 17/18 efter den enkelte skoles behov og efter aftale med den
respektive kompetenceskole.
I samarbejde med PPR er der fastlagt retningslinjer for hvorledes puljen til tosprogede elever med
særlige behov skal administreres.
Indsatsen på skolerne
I perioden fra 1. marts og frem til sommerferien har nogle skoler oplevet en betydelig elevtilgang. Dels
som følge af udslusning fra modtageklasser, og dels som følge af nyankomne elever (flygtninge, familiesammenførte og tilflyttere).
Flere kompetenceskoler har ikke erfaring med basisundervisning, da de ikke tidligere har haft modtageklasser, og de har dermed skullet indrette sig efter en ny opgave og evt. rekruttere sig til de manglende kompetencer. Især Sønderbroskolen og Filstedvejens skole har været presset af stor elevtilgang
kombineret med at opgaven indenfor basisundervisning og som kompetenceskole er ny. Stor elevtilgang på disse skoler giver på den ene side en konkret udfordring men samtidig også et økonomis
grundlag for at rekruttere de rette kompetencer. Der har dog været udfordringer på enkelte skoler med
at finde lærere med de rette kompetencer i dsa.
I forbindelse med ressourceudmeldingen til skoleåret 17/18 og den efterfølgende overtallighedsprocedure har nogle af skolerne haft mulighed for at rekruttere det fornødne personale herunder to-kulturelle
medarbejdere og personale fra Løvvangskolen med erfaring ift. arbejdet med tosprogede.
Flere tilknytningsskoler har modtaget et lille antal nyankomne elever. De har skullet organisere et basistilbud med en begrænset ressource og uden særlige erfaringer med basisundervisning. Både Læring og Pædagogik og kompetenceskolerne har her bistået med support og vejledning samt konkret
udlån af medarbejdere.
De 15 kompetenceskoler er i færd med at etablere sig ift. dels deres egen opgave på skolen og dels
opgaven som kompetenceskole. I løbet af august vil der være etableret samarbejdsfora mellem kompetenceskoler og de respektive tilknytningsskoler. Det konkrete samarbejde udfolder sig forskelligt alt
efter behov hos tilknytningsskolerne og hvilke kompetencer der er til stede på kompetenceskolerne.
Læring og Pædagogik yder support i de klynger, der har behov for det.
I del 1 har vi nu gennemgået vurderinger og anbefalinger fra analysen i 2016, den nuværende praksis
på tosprogsområdet samt indsatsen for at implementere denne praksis det seneste halv år. I del 2
præsenteres analysen, som er grundelementet i dette servicetjek af integrationen på skoleområdet.
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Del 2
Analyse
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Statistisk analyse af tosprogsområdet på skolerne
I dette afsnit anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede elever i de almene klasser 0.-9. årgang på folkeskolerne har for følgende
forhold:






Søgningen til skolerne blandt elever, der bor i skoledistriktet
De tosprogede elevers trivsel i 4.-9. klasse
De tosprogede elevers resultater ved 9. klasses afgangsprøve
De tosprogede elevers uddannelsesparathed i 8. klasse
De tosprogede elevers overgang til ungdomsuddannelse

Analysen indledes med en oversigt over andelen af tosprogede elever på de enkelte skoler samt fordelingen af tosprogede med vestlig og ikke vestlig baggrund på de 17 skoler, der har over 10 % tosprogede elever.
Validitet og datasikkerhed
Datagrundlaget inden for de enkelte emner er fra de seneste 1-3 år. Det betyder, at datasikkerheden
ikke er lige høj for alle emner. Derudover kan der være andre forhold, der indvirker på elevernes resultater og dækningsgraderne, som ikke træder frem i denne analyse. En uddybende deklaration af datagrundlaget findes i bilag 2.
Det er derfor ikke muligt med denne analyse at drage sikre konklusioner om sammenhængen mellem
andelen af tosprogede på skolerne på den ene side og dækningsgrader og elevernes resultater på
den anden side.
Der er snarere tale om, at analysen kan bruges til at belyse nogle tendenser. Hvis der skal kunne drages sikre konklusioner om en given sammenhæng, vil det således kræve yderligere undersøgelser, og
at der tilvejebringes et mere omfattende datasæt som grundlag herfor.

Tosprogede elevers baggrund og fordeling på skolerne
I figur 1 herunder er en oversigt over andelen af tosprogede elever i Aalborg Kommune pr. 6. februar
2017, hvor der var i alt 2176 tosprogede elever på folkeskolerne. I opgørelsen indgår tosprogede elever både i almene klasser, specialklasser og modtageklasser på skolerne set i forhold til skolernes
samlede elevtal pr. 5. september 2016. 10. klasses eleverne på Seminarieskolen indgår ikke i opgørelsen.

Figur 1. Andelen af tosprogede elever på skolerne i Aalborg Kommune pr. 6. februar 2017.
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Andelen af tosprogede elever på skolerne er i gennemsnit 11,3 %. 17 skoler har mere end 10 % tosprogede elever, mens de øvrige 33 skoler har under 10%.
17% af de tosprogede elever er fra vestlige lande, mens
83 % er fra ikke vestlige lande3. På de 17 skoler, der har
mere end 10 % tosprogede elever fordeler de tosprogede
elever sig mellem vestlig og ikke vestlig baggrund som
det fremgår af figur 2.
Seminarieskolen, Tornhøjskolen, Løvvangskolen og Byplanvejens Skole er de fire skoler, der har den højeste
andel af tosprogede elever med ikke vestlig baggrund.
I de efterfølgende afsnit analyseres elevernes trivsel og
resultater set i forhold til andelen af tosprogede på skolerne. Til disse analyser er det relevant at opgøre andelen af tosprogede på skolerne i de almene klasser fra 0.9. årgang, jf. figur 3. I denne opgørelse indgår således
ikke eleverne i modtageklasser, specialklasser og 10.
klasse.
Figur 2. Tosprogede elevers baggrund fordelt på vestlig og ikke vestlig baggrund.

Figur 3. Andel tosprogede elever i de almene klasser fra 0.-9. årgang pr. 6. februar 2017

Andelen af tosprogede elever på skolerne er i gennemsnit 10,1 % når man alene ser på de almene
klasser fra 0.-9. årgang. 15 skoler har mere end 10 % tosprogede elever, mens de resterende 35 skoler har en andel under 10 %. Andelen af tosprogede elever på skolerne variere fra 0% på de tre mindste skoler (Bislev, Ellidshøj og Hou skoler) til 54 % på Tornhøjskolen.

3

Vestlige lande er alle EU-lande, Andorra, Island, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz,
Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke vestlige lande er alle andre lande.
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Søgningen til skolerne
Af figur 4 herunder fremgår det hvordan søgningen til de 15 folkeskoler der har over 10 % tosprogede
elever er blandt de elever, der bor i skoledistrikterne. Forholdet mellem andelen af elever der går på
en skole og elever der bor i skoledistriktet kaldes dækningsgraden.

Skole som tidligere havde modtageklasse

Figur 4. Dækningsgrader på skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser fra 0.-9.
årgang.

De 6 skoler der har ca. 30 % tosprogede elever eller mere oplever markant lavere søgning til skolen
blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever. Undtagelsen herfra er Herningvejens Skole, som trods en andel af tosprogede elever (knap 40 %) også oplever stor søgning til skolen.
I gennemsnit går omkring halvdelen af børnene, der bor i de seks skoledistrikter, på deres respektive
distriktsskole. Det samme billede ses ved dette skoleårs indskrivning til børnehaveklassen. Ud over
andelen af tosprogede elever på skoler med lav søgning vil der også være andre årsager, som er
specifikke for den enkelte skole.

Elevernes læring og trivsel
Figur 5 viser elevernes generelle trivsel på 4.-9. årgang på alle skoler. Der tegner sig et billede af, at
trivslen på skolerne er uafhængig af andelen af tosprogede elever. På de 15 skoler med de højeste
andele af tosprogede elever er der således et trivselsniveau på linje med kommunens øvrige skoler.
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Figur 5. Elevernes generelle trivsel i 4.-9. klasse 2015/16 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst.

Ved 9. klasses afgangsprøver i juni 2016 fik alle elever i Aalborg Kommune i gennemsnit karakteren
7,2 i de bundne prøvefag.

Gns. Aalborg Kommune: 7,2

Figur 6. Gennemsnit af afgangskarakterer i bundne prøvefag 9. kl. 2015/16.

Gennemsnittet for eleverne på de 15 skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser lå på 6,4, jf. figur 6 herover. Gennemsnittet for de øvrige overbygningsskoler lå på 7,3.
Ved 9. klasses afgangsprøver i 2014/15 og 2015/16 har 93,3 % af alle elever i Aalborg Kommune fået
karakteren 2 eller derover i dansk og matematik. I 2013/14 lå tallet på 88,4 %. Når man ser på andelen
af elever der har fået karakteren 2 eller derover i dansk og matematik på de enkelte skoler de seneste
to skoleår viser figur 7, at der er en tendens til, at andelen er lavere på de skoler, der har mere end 10
% tosprogede elever. Her ligger den gennemsnitlige andel på 91,0 %, mens den ligger på 94,6 % for
de øvrige overbygningsskoler.
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Figur 7. Andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik i perioden 2014-16.

Data fra det nationale integrationsbarometer (november 2016) viser, at andelen af indvandrere (ankommet som 0-12 årige) og efterkommer med ikke-vestlig baggrund i Aalborg Kommune, der opnår
karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning
ligger på 92 %, hvilket er en forbedring på 11 procentpoint siden basismålingen i 2011.

Figur 8. Andelen af ikke uddannelsesparate elever i 8. kl. januar 2016 på de enkelte overbygningsskoler.

I figur 8 er en oversigt over andelen af elever i 8. klasse i januar 2016 som er vurderet ikke uddannelses-parate. Over halvdelen (53 %) af de 8.-klasses elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate går
på de 15 skoler, der har mere end 10 % tosprogede elever. De 15 skoler repræsenterer ca. 1/3 del af
alle elever i Aalborg Kommune. Knap halvdelen (47 %) af de 8.-klasses elever, der er vurderet ikke
uddannelsesparate er fordelt på de øvrige 23 overbygningsskoler, som repræsenterer ca. 2/3 af alle
elever i Aalborg Kommune.
Samlet set viser resultaterne, at der er en sammenhæng mellem andelen af tosprogede elever i de
almene klasser og elevernes resultater ved afgangsprøven i 9. klasse og vurderingen af uddannelsesparathed i 8. klasse. Tendensen er, at elevernes resultater er lavere og at de i mindre grad er uddannelsesparate på de skoler, der har over 10 % tosprogede elever.
I mange internationale undersøgelser af udviklingen af andetsproget (majoritetssproget) og det faglige
niveau i skolen viser tosprogede dårligere resultater end etsprogede (Højen 2009, s. 279). Her er det
vigtigt ikke at drage den forhastede konklusion, at det er tosprogethed i sig selv, der bremser sproglig
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og faglig fremgang. Andre faktorer bidrager også til det lavere niveau hos tosprogede. Lavt gennemsnitligt fagligt niveau har således sammenhæng med lav socioøkonomisk status på skoleniveau. I det
mindste noget af forskellen mellem etsprogedes og tosprogedes faglige niveau kan altså forklares
med den gennemsnitligt lavere socioøkonomiske status hos tosprogede immigrantpopulationer (ibid.).

Figur 9. Forskellen mellem skolernes karaktergennemsnit i bundne prøvefag og deres socioøkonomiske profil
2014-16.

I figur 9 ser vi derfor nærmere på forskellene mellem skolernes karaktergennemsnit og deres socioøkonomiske reference de seneste tre år. Selv om man tager den socioøkonomiske baggrund i betragtning, så er der stadig en tendens til, at elevernes præstationer på de 15 skoler med over 10 %
tosprogede elever er lavere end på de øvrige overbygningsskoler. Den socioøkonomiske baggrund i
disse skoledistrikter kan således ikke alene forklare elevernes lavere præstationer. Vi går i det følgende videre med at kigge på, hvordan de tosprogede elever klarer sig ved 9. klasses afgangsprøve i
forhold til alle elever.
I 2014/15 aflagde 115 tosprogede elever afgangsprøve på en af skolerne mens tallet var 145 i
2015/16. Af figur 10 fremgår karaktergennemsnit i bundne prøvefag for tosprogede elever, der har
taget afgangsprøve i 2014/15 og 2015/16 og det tilsvarende karaktergennemsnit for alle elever på de
15 skoler, der har over 10 % tosprogede elever i de almene klasser i 2015/16.
I 2014/15 lå karaktergennemsnittet i bundne prøvefag for de tosprogede elever samlet set på 6,2,
mens det lå på 7,2 for alle elever i Aalborg Kommune. I 2015/16 var de tilsvarende tal 6,3 for tosprogede elever og 7,2 for alle elever i Aalborg Kommune.
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Figur 10. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag for tosprogede elever i 2014/15 og 2015/16
samt for alle elever i 2015/16

Figur 11. Forskel i karaktergennemsnit i bundne
prøvefag mellem tosprogede og alle elever (tallene fra figur 10)

Det fremgår af figur 10 og 11 at de tosprogede elever fik lavere karaktergennemsnit end alle elever på
12 ud af de 15 skoler. På tre skoler fik de tosprogede elever til gengæld højere gennemsnitlige karakterer i de bundne prøvefag end alle elever på de tre skoler. Seminarieskolen er én af de tre skoler til
trods for at skolen har en meget høj andel af tosprogede elever i de almene klasser samlet set.
Hvis man kigger på karaktergennemsnittet for tosprogede elever, der har taget afgangsprøve på en
skole med mindre end 7 % tosprogede elever, så ligger det på 6,3. Der er således ingen tegn på, at
det i sig selv er en fordel for de tosprogede elevers resultater, at de går på en skole med meget få
tosprogede elever.

Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse
Af figur 12 fremgår uddannelsesstatus for de tosprogede 15-17 årige elever – det vil sige tosprogede
elever, som forlod 9. klasse i 2014-16 fra en af folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Figur 12. Antal tosprogede elever, der forlod 9. kl. i juni 2014, juni 2015 eller juni 2016 og deres uddannelsesstatus
(marts 2017).
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Hovedparten af de tosprogede elever er i gang med eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Andelen af tosprogede elever, der vælger en gymnasial uddannelse, er høj, uanset hvilken folkeskole de
har gået på. Andelen af tosprogede elever der vælger erhvervsuddannelse efter grundskolen ligger på
7,5 %, hvilket er en lavere andel end for alle elever.

Figur 13. De tosprogede 15-17 åriges aktivitet (marts 2017) sammenlignet med alle 15-17 åriges aktivitet (december
2016).

Når man sammenligner de tosprogede 15-17 åriges uddannelsesaktivitet med alle 15-17 åriges er det
tydeligt, at de tosprogede elever i langt højere grad går direkte fra folkeskolens 9. klasse og videre i
ungdomsuddannelse, jf. figur 13. Lidt under halvdelen af alle 15-17 årige er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, mens lidt under halvdelen går i grundskolen, hvilket for manges vedkommende betyder 10. klasse på en efterskole. For de tosprogede 15-17 årige er fordelingen godt 80
% og under 15 %.
Der er en lille andel af de 15-17 årige, som ikke er i gang med ungdomsuddannelse og heller ikke går i
grundskolen. For de tosprogede 15-17 årige er denne andel lidt større (5,6 %) end for alle elever (4,9
%). Det ser således ud til, at der er en lidt større andel af de 15-17 årige tosprogede elever, der har
vanskeligheder i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse end for de 15-17 årige generelt
set.
Når man ser på statistikken for de 15-17 åriges uddannelsesstatus efter folkeskolen er der ingen tegn
på, at andelen af tosprogede elever i de almene klasser i folkeskolerne har betydning for, om de tosprogede 15-17 årige kommer godt videre i ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det ser snarere ud
som om der er nogle kulturelle forskelle, som har stor betydning for de tosprogede elevernes valg efter
9. klasse, som går i retning af de gymnasiale uddannelser i langt højere grad end for alle elever.
Det nationale integrationsbarometer følger udviklingen for indvandrere og efterkommere med ikke
vestlig oprindelse i forhold til 9 forskellige samfundsområder. Et af dem omhandler uddannelse. Her er
det nationale mål, at flere indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse skal gennemføre
en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse.
Andelen af 20-24 årige indvandrere (ankommet som 0-12 årige) og efterkommere i Aalborg Kommune
med ikke vestlig oprindelse, der mindst har gennemført én uddannelse ligger i november 2016 på 71
%. Det er en forbedring på 15 procentpoint siden basismålingen i 2011. I Aalborg Kommune ligger
niveauet på 75 % af alle elever, der gik i 9. klasse i 2010 (www.uddannelsesstatistik.dk).
Andelen af 25-39 årige indvandrere (ankommet som 0-12 årige) og efterkommere i Aalborg Kommune
med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse ligger på 30 %, hvilket
er en forbedring på 5 procentpoint siden basismålingen i 2011. I Aalborg Kommune ligger niveauet på
42 % for alle elever, der gik i 9. klasse i 2005 (www.uddannelsesstatistik.dk).
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Sammenfatning af resultaterne af den statistiske analyse
På baggrund af den statistiske analyse sammenfatter Skoleforvaltningen følgende om sammenhængen mellem andelen af tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune og elevernes læring,
trivsel og uddannelsesmuligheder:













Skoler med mere end 30 % tosprogede elever oplever lavere søgning til skolen blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever. På disse skoler går ca. halvdelen af
børnene, der bor i skoledistriktet, på en anden skole end distriktsskolen.
Elevernes trivsel på skolerne er ikke afhængig af andelen af tosprogede elever på skolen.
På skoler med over 10 % tosprogede elever i de almene klasser ligger karaktergennemsnittet i
bundne prøvefag på 6,4, mens det ligger på 7,2 for alle folkeskoler i Aalborg Kommune.
På skoler med over 10 % tosprogede elever i de almene klasser får 91 % af eleverne over 2 i
dansk og matematik i 9. klasse. På de øvrige overbygningsskoler ligger andelen på 95 %
På 3 ud af 15 skoler med over 10 % tosprogede elever i de almene klasser fik de tosprogede
elever højere karaktergennemsnit i bundne prøvefag end alle elever på de pågældende skoler.
De tosprogede elever på skoler med lave andele af tosprogede elever har samme karakterniveau i bundne prøvefag som gennemsnittet for tosprogede elever.
Over halvdelen af alle 8. klasses elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, går på den
tredjedel af skolerne, som har mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser.
Den socioøkonomiske baggrund på skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene
klasser kan ikke alene forklare elevernes lavere præstationer på disse skoler. Der må således
være andre faktorer, der har afgørende betydning.
De tosprogede 15-17 årige elevers succes med at komme godt videre i ungdomsuddannelse
efter folkeskolen har ikke sammenhæng med andelen af tosprogede elever i de almene klasser på de folkeskoler de har gået på.

Delkonklusion 1 – den statistiske analyse
Analysen viser, at elevernes gennemsnitlige faglige resultater og uddannelsesparathed er lavere på
de skoler, der har de største andele af tosprogede elever. Også de tosprogede elevers gennemsnitlige
faglige resultater er lavere på hovedparten af disse skoler. Men der er samtidig nogle enkelte skoler,
hvor de tosprogede elever opnår højere karaktergennemsnit end alle elever på skolen.
Disse resultater ligner resultaterne fra mange internationale undersøgelser af området, som viser at
tosprogede elevers udvikling af andetsproget og deres faglige niveau i skolen generelt set er ringere
end etsprogede elevers (Højen 2009, s. 279).
Analysen giver ikke belæg for at konkludere, at høje andele af tosprogede elever på en skole er årsagen til, at elevernes faglige resultater og uddannelsesparathed ligger lavere end gennemsnittet for
skolerne i Aalborg Kommune. Der må således være andre faktorer, der er medvirkende til, og måske
endda mere afgørende, for elevernes faglige resultater og grad af uddannelsesparathed. Noget af
forskellen kan forklares med den gennemsnitligt lavere socioøkonomiske status på de skoler, der har
høje andele af tosprogede elever. Andre faktorer kan være praksis og kompetencer på skolen, modersmålsundervisning, etnisk herkomst, traumatisering, alder ved ankomst til Danmark mv.
Analysen viser desuden, at skoler, der har over 30 % tosprogede elever, generelt oplever lavere søgning til skolen blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever. Analysens resultater tyder således på, at opbakningen til skolen blandt borgerne i lokalområdet til en vis grad afhænger
af andelen af tosprogede elever på skolen. Når andelen af tosprogede elever når op over 30 % ser
den lokale opbakning således ud til at falde. Andre forklaringer på den lavere søgning kan fx være
elever, der er henvist til andre skoletilbud (fx special- eller modtageklasse) eller elever, der geografisk
set bor tættere på en anden skole end distriktsskolen.
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Så længe andelen af tosprogede elever er under 30 % ser den lokale opbakning til skolen generelt ud
til at være god.
På baggrund af delkonklusionen på den statistiske analyse er det Skoleforvaltningens vurdering,
At der ikke kan påvises en årsagssammenhæng mellem de tosprogede elevers faglige resultater og graden af uddannelsesparathed på den ene side og andelen af tosprogede elever på
den pågældende skole på den anden side.
At der ser ud til at være en årsagssammenhæng mellem de lokale borgeres opbakning til skolen og andelen af tosprogede elever på skolen. Når andelen af tosprogede elever overstiger
30 % ser opbakningen til skolen blandt borgere i lokalområdet ud til at falde.

På baggrund af denne delkonklusion og vurdering, vil vi i næste afsnit se nærmere på, hvad forskningen og de faglige miljøer fremhæver som væsentligt, når målet er at styrke tosprogede elevers læring,
trivsel og udvikling og deres integration i det danske samfund.
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Viden om undervisnings- og integrationstilbud der virker
På baggrund af delkonklusionerne i den statistiske analyse er hensigten med dette afsnit at belyse
den eksisterende forskningsbaserede viden om, hvad der er væsentligt, når målet er at styrke tosprogede elevers læring, trivsel og udvikling og deres integration i det danske samfund. Afsnittet omhandler følgende tre dele:




Sprogtilegnelse – om det der er vigtigt, når børn og unge skal lære et andetsprog,
Medborgerskab – om det der er vigtigt for at blive en inkluderet og aktiv del af fællesskabet,
Modtagelse af tosprogede i skolen – om det der er vigtigt for høj kvalitet og effekt i modtagelsestilbud.

Sprogtilegnelse
I det følgende er fokus rettet mod tilegnelsen af dansk som andetsprog hos børn og unge. Det særlige
fokus på sprog skyldes bl.a., at netop den dansksproglige udvikling er omdrejningspunktet for den
lovgivning, som skoleområdet er bundet op på, når det gælder tosprogede elever.
Modtagelsestilbud på skoleområdet har sproglig udvikling som omdrejningspunkt, jf. § 4 i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, hvor sproget fremhæves som nøglen til
deltagelse i den almindelige undervisning. Begrænsede eller ingen dansksproglige kompetencer udløser således et behov for basisundervisning.
Viden om andetsprogstilegnelse og de særlige forhold, der er forbundet med at lære et andetsprog, er
derfor en væsentlig forudsætning for at kunne tilrettelægge en indsats på tosprogsområdet med fokus
på høj kvalitet, og det der virker i forhold til målet om at styrke tosprogede elevers læring, trivsel, udvikling og integration.
Begrebet tosprogethed
I analysen tages udgangspunkt i lovgivningens definition af tosprogede børn. I lovgivningen står der:
”Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først
ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer
dansk” (Lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016).
Tosprogede elever efter ovenstående definition er det der kaldes sekventielt tosprogede (Højen
2009:263). Det vil sige, at de har lært et første sprog (deres modersmål) og begynder senere at lære
et andet sprog, som i dette tilfælde er dansk. Nogle tosprogede elever er i stedet simultant tosprogede4, hvilket vil sige, at de har lært to sprog samtidig og før treårs alderen. Her kan man tale om at barnet har to modersmål (Højen 1009:263). Hvis det ene af de to modersmål er dansk, vil disse elever
ikke blive kategoriseret som tosprogede efter lovens definition. Endelig er det væsentligt at fastslå, at
man ikke behøver at kunne anvende to sprog fuldt ud for at høre ind under lovens definition af et tosproget barn.
Grundlæggende sprogteoretisk optik
I arbejdet med at tilrettelægge en effektiv indsats på tosprogsområdet findes der overordnede teorier
om sprog, som udgør en velegnet forståelsesramme. Lidt forsimplet kan man sige, at andetsprogstilegnelsen kan opfattes ud fra to forskellige positioner (EVA 2007: 22, Holmen i Bisgaard og Rasmussen 2005: 186):

4

Simultant tosprogede har lært to sprog samtidig, og før treårs alderen. Her kan man tale om at barnet har to
modersmål (Højen 1009:263).
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a) Statisk sprogsyn
• Sprog anskues som noget, man enten har eller ikke har.
• Sproget opfattes som et fundament, der skal være etableret, før man kan bygge ovenpå med
fx fagligt stof.
• Sprogundervisning arbejder hen mod et bestemt mål og bliver overflødig når målet er nået.

b) Dynamisk sprogsyn
• Sproget anskues som noget, der er under konsant udvikling.
• Sproget udgør en del af alle sociale og læringsmæssige sammenhænge, som et barn indgår i.
• Sproget er noget man skaber i meningsfulde sammenhænge.

Generelt vinder det dynamiske sprogsyn mere og mere indpas i de overordnede rammer for sprogarbejdet med børn og unge. På skoleområdet kan indførelsen af sproglig udvikling som det ene af tre
tværgående emner i Fælles Mål (2015) ses som en tydelig indikator for, at sproglig udvikling ikke er en
afgrænset disciplin, der blot vedrører sprogfag. Sproglig udvikling udgør en central disciplin i alle fag.
I Aalborg Kommune danner det dynamiske sprogsyn udgangspunkt for forståelsen af den sprogtilegnelsesproces, som tosprogede elever gennemgår. Alle de sociale og læringsmæssige sammenhænge, som eleverne indgår i, udgør betydningsfulde byggesten i deres fortløbende sproglige udvikling.
Det sprog, som er knyttet til de forskellige arenaer, hvad enten der er tale om familien, skolen, DUS,
klub mv. er værdifuldt og uundværligt i opbygningen af barnets samlede sproglige repertoire.
Selv om sprogudvikling er en livslang og dynamisk proces, som finder sted i de kontekster, hvor behov
for sprog eksisterer, er det stadig vigtigt at iværksætte særligt koncentrerede læringsforløb i form af
basisundervisning for nyankomne tosprogede elever. Baggrunden herfor finder vi forklaringen på gennem viden om andetsprogstilegnelse, som næste afsnit omhandler.
Andetsprogstilegnelse
Den følgende beskrivelse af andetsprogstilegnelsen beskæftiger sig med følgende emner:





Sprogtilegnelse for børn og unge
Hverdagssprog og skolefagligt sprog
Udviklingen af ordkendskab
Modersmålets betydning

Sprogtilegnelse for børn og unge
Børn der reelt kan to sprog, er typisk dominante i ét af deres to sprog. Det gælder både for sekventielt
og simultant tosprogede. For børn der immigrerer i barndommen, og hermed bliver tosprogede, sker
der typisk en glidning i sproglig dominans, altså hvilket sprog der foretrækkes (Højen 2009:236). De
starter oftest med at være dominante i første sproget og ender med at være dominante i andetsproget.
Det kan altså lade sig gøre at skifte sproglig dominans, men det er ikke det samme som at kunne udskifte modersmålet.
Det har været en udbredt opfattelse, at der findes en kritisk periode i forhold til sprogtilegnelse. Mange
sprogforskere har peget på puberteten som en markør for at sproget ikke tilegnes så let som hos børn.
Nyere forskning har dog forkastet hypotesen, og forklarer i stedet dette med, at der har vist sig at være
en lineær sammenhæng mellem hvor godt man lærer andetsproget og den alder man havde, da man
begyndte at lære andetsproget. Der er således den logiske sammenhæng, at jo længere tid man har
brugt andetsproget, jo stærkere bliver det, og jo mindre man bruger førstesproget, jo bedre bliver andetsproget (Højen 2009:277).
Udfordringen for sekventielt tosprogede er, at de har ét sprog, som allerede eller delvist er lært, når
det nye sprog skal læres. Her er udfordringen på den ene side at fastholde udviklingen af førstesproget når andetsproget skal læres, og på den anden side, at lære gennem andetsproget på så højt et
niveau, at den tosprogede kan imødekomme de udfordringer som skal klares på andetsproget.
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Hverdagssprog og skolefagligt sprog
Sondringen mellem udviklingen af et hverdagssprog og udviklingen af et skolefagligt sprog er vigtig for
at forstå de processer, som elever, der lærer dsa, gennemgår.
Udviklingen af hverdagssproget finder sted, når man deltager i og anvender sproget i forskellige sociale sammenhænge. I international forskning vurderes det, at hverdagssproget kan tilegnes i løbet af totre år (Cumming 2000).
Anderledes ser det ud med udviklingen af det skolefaglige sprog, som kræver en særlig og målrettet
sprogpædagogisk indsats. Forskning viser, at det kan tage op til 10 år at udvikle et skolefagligt sprog
svarende til jævnaldrende etsprogedes sproglige niveau. Tidsperspektivet afhænger af elevens sproglige forudsætninger i forhold til om eleven har et veludviklet modersmål (ibid.).
Udviklingen af det skolefaglige sprog bliver mere og mere presserende, jo længere en tosproget elev
når i skolesystemet. Den faglige deltagelse og progression på mellemtrinnet kræver et veludviklet
skolefagligt sprog, fordi undervisningen gradvist bliver mere og mere abstrakt. Et uudviklet skolefagligt
sprog får dermed konsekvenser for tosprogede elevers muligheder for at klare sig på lige fod med
deres etsprogede jævnaldrende, fordi sprogtilegnelse og faglig udvikling finder sted sideløbende. Den
mulige konsekvens af denne udfordring betegnes ”The Foruth Grade Slump” med henvisning til, at det
netop er omkring 4. klasse, at uddannelseskløften mellem et- og flersprogede elever kan blive tydelig,
såfremt der ikke arbejdes bevidst og målrettet med udviklingen af elevernes sproglige kompetencer
sideløbende med den faglige udvikling (Horst 2006: 59).
Beskrivelsen af hverdagssproget og det skolefaglige sprog har ikke til hensigt at fremhæve nogle
sproglige kompetencer frem for andre. Det afgørende er barnets samlede sproglige ressourcer og
dermed dets mulighed for at kunne begå sig i alle de sociale arenaer, som det færdes i. En vigtig pointe er imidlertid, at nogle sproglige kompetencer ikke kommer af sig selv ved at lade en nyankommet
tosproget elev indgå i dansksprogede fællesskaber med en forventning om, at det med tiden pr. automatik samler det danske sprog op. Et veludviklet skolefagligt sprog, som skal danne afsæt for barnets
videre vej gennem uddannelsessystemet, kræver en målrettet sprogpædagogisk indsats.
Udviklingen af ordkendskab
Dansk såvel som international forskning viser, at der er en positiv sammenhæng mellem ordkendskabets størrelse hos 3-årige småbørn og deres læseforståelse i 16-års-alderen (Frost et al. 2005). Et
begrænset og/ eller unuanceret ordkendskab kan derfor få konsekvenser for barnets videre udvikling
og læring, fx i skoleforløbet, hvor et begrænset ordkendskab kan mindske elevens tekstforståelse og
dermed begrænse tilegnelsen af viden. Denne udfordring er ikke en specifik dsa-problematik men
vedrører også børn, som vokser op i sprogfattige hjem. Her spiller familiens socioøkonomiske betingelser en afgørende rolle.
Hvis man ser på det samlede ordforråd hos tosprogede børn, er det typisk større hos tosprogede end
hos etsprogede. Dette på trods af at tosprogede oftest har mindre ordforråd på andetsproget dansk,
end etsprogede danskere (Gimbel 1995). Undersøgelser har vist, at der ikke er forskel på størrelsen af
det samlede ordforråd hos tosprogede og étsprogede (Juncker & Stockmann 2002; Oller et al 2007 i
Højen 2009). Når et barn har ’huller’ i sit ordforråd, kan barnet kompensere med et kodeskift, hvor et
eller flere ord fra et andet sprog sættes ind. Dette er ikke et udtryk for at barnet er forvirret, men er et
udtryk, for at barnet trækker på hele sit ordforråd for at få en mening frem. Dette peger på, at vi må
forstå sproget eller ordforrådet som ét, og inddrage modersmålet om nødvendigt.
Udfordringen for nogle tosprogede elever vil være, at etsprogede jævnaldrendes ordkendskab ligeledes løbende øges. Ideelt set skal den tosprogede elev udvikle et alderssvarende ordkendskab på
dansk og dermed ”indhente” deres etsprogede jævnaldrende samtidig med, at deres ordkendskab på
modersmålet fortløbende skal udbygges og nuanceres. Her bliver behovet for en målrettet pædagogisk indsats skærpet med henblik på at sikre barnets fortløbende progression.
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Modersmålets betydning for tilegnelsen af andetsproget
Modersmålsbaseret undervisning dækker både over traditionel modersmålsundervisning og over undervisningsformer, hvor modersmålet på forskellige måder indgår som en ressource i undervisningen.
Modersmålet spiller en betydningsfuld rolle i barnets tilegnelse af dansk som andetsprog. Et veludviklet modersmål letter den dansksproglige udvikling, fordi mange koncepter og begreber vil være på
plads på modersmålet og ”blot” kræver en oversættelse.
Den sproglige viden, som barnet har tilegnet sig via sit modersmål, vil således lette barnets tilegnelse
af andetsproget, hvorfor barnets to eller flere sprog samlet set udgør en ressource i sprogtilegnelsesprocessen. Det er vigtigt at tænke forældrene som en sproglig ressource, der kan understøtte, udfordre og bibringe eleven sproglige nuancer. Som nævnt ovenfor er der forskel på, hvor meget og hvilket
sprog den enkelte elev møder i hjemmet. En vigtig pointe er imidlertid, at forældrene skal tale med
barnet på det sprog, som de mestrer bedst, da det har stor betydning for deres mulighed for at understøtte barnets sproglige udvikling. Endvidere er det vigtigt at sikre, at alle forældre ved, hvordan de
kan understøtte deres barns sproglige udvikling, hvad enten det er på dansk eller på modersmålet.
Emnet modersmålsundervisning har i mange år været genstand for stor opmærksomhed både politisk
og forskningsmæssigt og medierne har været præget af mange og ofte modsatrettede budskaber om
emnet. Det seneste eksempel er fra maj 2017 hvor Undervisningsministeriet offentliggjorde de endelige resultater fra et flerårigt forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning, som også skoler i
Aalborg Kommune har været en del af. Hovedkonklusionen fra forsøgsprogrammet var at ”De endelige resultater fra forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning viser, at der ikke er fundet indsatser i programmet, som entydigt kan hjælpe tosprogede elever” (Undervisningsministeriet, 2017).
På den baggrund har vi gennemgået litteratur om undersøgelser og forsøgsprogrammer, der de seneste 20 år har været gennemført i Danmark, Sverige og Norge, for at kunne beskrive resultaterne på
tværs heraf. Der tegner sig følgende konklusioner:


Der kan generelt ikke påvises en sikker sammenhæng mellem korterevarende deltagelse i
modersmålsundervisning (under 2 år) og elevernes resultater (Nielsen 1997, Nielsen 2002,
Myndigheten for Skoludveckling 2003, Bakke 2003, Københavns Kommune 2007 og Undervisningsministeriet 2017)



Flere års deltagelse i modersmålsundervisning (2 år og derover) bidrager positivt til elevernes
læring. Det gælder både inden for andetsproget og inden for grundskolens øvrige fag (Nielsen
1997, Nielsen 1998, Nielsen 2002, Haahr 2005, Hyltenstam et. al. 1996, Myndigheten for Skolutveckling 2003, Bakke 2003, Kulbrandstad 2003, Københavns Kommune 2007, Skolverket
2008, Formandskabet for Skolerådet 2011).

Megen forskning tyder således på, at modersmålsundervisning har positiv effekt, men der er ikke videnskabelig konsensus om, hvordan man opnår den bedst mulige effekt af modersmålsbaseret undervisning for tosprogede elever. Der mangler længerevarende og grundige studier på området.
Det er dog på det foreliggende grundlag sandsynligt, at jo længere tid tosprogede elever modtager
undervisning, hvor modersmålet indgår som en ressource jo bedre resultater opnår eleverne – ikke
alene i andetsproget, men også i øvrige fag. Inddragelse af begge sprog i undervisningen har derudover ikke alene faglig og sproglig effekt. Svenske og norske undersøgelser tyder også på, at det har
integrationsmæssig effekt for de tosprogede elever og deres familier (Myndigheten for Skolutveckling
2003 og Kippersund 1999).

Ud fra et helhedsorienteret syn på barnet og dermed en opmærksomhed på, hvilke andre faktorer end
de dansksproglige, der spiller ind på barnets muligheder for læring, trivsel og udvikling, vil vi i næste
afsnit beskæftige os med begrebet ’medborgerskab’. Her udvides fokus fra det enkelte barn til også at
omfatte familien og dens mulighed for aktiv deltagelse i fællesskabet.
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Medborgerskab
Begrebet ’medborgerskab’ introduceres med henblik på at nuancere det forhold, at sprog ikke alene er
parameter for en vellykket integration. Aalborg Kommunes Integrationspolitik sætter således fokus på
vigtigheden af, at vi som samfund skaber gode rammer for aktivt medborgerskab, hvor den enkelte
kan bidrage aktivt med egne perspektiver og forudsætninger i de fællesskaber de indgår i (Aalborg
Kommune 2012).
På skole- og fritidsområdet fremgår målet om den aktive deltagelse i fællesskabet af lovgrundlaget,
hvoraf det fremgår at:
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd
og demokrati. (Folkeskolelovens § 1, stk. 3).
Der ligger således en tydelig (ud)dannelsesmæssig opgave i at etablere rammer omkring de pædagogiske tilbud til børn og unge, som giver anledning til at styrke deres mulighed for og evne til at deltage
aktivt i fællesskaber.
Fra forskningen ved vi, at det fremmer barnets læring, når det oplever, at mangfoldighed og forskellighed opfattes som en ressource, og når barnets eksisterende viden og færdigheder aktiveres i læringsmæssige sammenhænge. Hermed bliver det afgørende for vellykket integration:




Hvordan de professionelle opbygger inkluderende fællesskaber, som bygger på anerkendelse
og respekt, og som giver alle elever mulighed for at bidrage og bygge oven på deres hidtidige
læring og erfaringer
Hvordan forældre inddrages som en ressource i barnets læreproces.

En kvalificering af praksis i henhold til de to punkter handler bl.a. om at sikre, at der sker en kobling
mellem hjemmets erfaringsverden, elevens eksisterende viden og erfaringer samt den nye læring,
som eleven møder i skolen og DUS.
I forhold til at inddrage forældrene er det dermed vigtigt at aktivere og anerkende deres ukendte ressourcer, bl.a. ved at gå i dialog og stille spørgsmål i stedet for blot at informere og give svar.
I forhold til en styrkelse af tosprogede elevers læring og trivsel er det dermed væsentligt at være opmærksom på, hvorledes vi på det organisatoriske niveau såvel som i den pædagogiske praksis kan
være med til at understøtte elevens og familiens mulighed for og lyst til aktivt medborgerskab.

I de to afsnit om sprogtilegnelse og medborgerskab har vi set på, hvilke faktorer der generelt er af
betydning for at styrke tosprogede elevers læring, trivsel og udvikling og deres integration i det danske
samfund. I det næste afsnit stiller vi skarpt på, hvad der er vigtigt for et godt og effektivt modtagelsestilbud for nyankomne tosprogede elever.

Modtagelse af tosprogede i skolen
I det følgende præsenteres de nyeste nationale undersøgelser af modtagelsesområdet i skoleregi med
fokus på de faktorer, som er betydningsfulde for kvaliteten og effekten af modtagelsestilbud. Der inddrages tre undersøgelser, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har iværksat i skoleåret 2015/16 med henvisning til, at ”….. basisundervisningen for tosprogede elever generelt er et underbelyst område, når det gælder både forskning på området og den måde, hvorpå landets kommunale forvaltninger og skoler varetager opgaven” (Rambøll 2015).
Det drejer sig om følgende tre undersøgelser:


Basisundervisning for tosprogede elever, Kvalitativ kortlægning af praksis i 20 kommuner
(EVA 2016a)
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Basisundervisning i dansk som andetsprog på seks skoler (EVA 2016b)
Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever (Rambøll 2015)

De to EVA-rapporter tjener det samlede formål at styrke vidensgrundlaget for, hvordan man i Danmark
organiserer, tilrettelægger og gennemfører basisundervisning for tosprogede elever (EVA 2016a: 5).
Den første delundersøgelse (EVA 2016a) undersøger praksis i 20 kommuner på tværs af forvaltningsog skoleniveau. Den anden delundersøgelse går i dybden med praksis på seks udvalgte skoler (EVA
2016b). De to undersøgelser giver en status på, hvordan man på kommuneniveau organiserer modtagelsestilbuddene samt et indblik i de særlige udfordringer, som man har identificeret i praksis på de
seks inddragede skoler.
Litteraturstudiet (Rambøll 2015) kortlægger forskning i modtageordninger i Skandinavien, Nordamerika og Canada med henblik på at afdække hvordan modtagelsestilbud tilrettelægges og organiseres
bedst muligt, hvilke implementeringsfaktorer der er væsentlige, hvilket udbytte nyankomne elever har
af at deltage i modtagelsestilbud, og hvilke pædagogiske og didaktiske metoder og praksisser der er
særligt virkningsfulde.
De tre undersøgelser viser, at flere forskellige faktorer spiller en vigtig rolle i forhold til kvalitet og effekt
af den ydelse, som eleverne møder i modtagelsestilbud. I det følgende gennemgås konklusionerne af
de tre undersøgelser under følgende overskrifter:





Undervisningens rammer og indhold
Fortløbende sammenhæng i modtagelsestilbuddet
Medarbejdernes kompetencer
Rammer og organisering

Undervisningens rammer og indhold
I relation til planlægning og gennemførelse af undervisningen fremhæver EVA-rapporten (EVA 2016a)
en stor spredning i elevernes forudsætninger og faglige niveau som et grundvilkår for undervisningen,
som lærerne er meget opmærksomme på. Spredningen relaterer sig bl.a. til alder, modersmål, sproglige kompetencer, skoleerfaringer, kulturelle baggrunde, forforståelse og fagligt niveau. Undervisningsdifferentiering er dermed et af de bærende principper for basisundervisningen. Desuden har det
positiv betydning for elevernes læring, når denne følges tæt og evalueres løbende (Rambøll 2015:
24f).
Elevernes udbytte optimeres, hvis undervisningen har et fagligt eller et tematisk afsæt, således at det
faglige indhold bliver udgangspunkt for sprogindlæringen. Sproget er således et middel til kommunikation, som løbende udvikles og kvalificeres i takt med den faglige udvikling. Det styrker endvidere elevernes læring og sprogtilegnelse, hvis deres modersmål inddrages i undervisningen (ibid: 29).
De sent ankomne unge fremhæves som en målgruppe, der har brug for at der bliver taget særlige
hensyn. Eleverne er særligt udfordret grundet det faktum, at de har kort tid til at indhente almeneleverne både sprogligt og fagligt for at kunne deltage på lige fod med dem i almentilbuddet (ibid: 24).
Fortløbende sammenhæng i modtagelsesforløbet
Det tætte samarbejde mellem lærere i modtageklasse og lærere i almenklasse både i forhold til den
daglige undervisning og i forhold til udslusningen til almen klasse er afgørende for undervisningens
kvalitet (Rambøll 2015). Det gælder fx i forhold til udarbejdelse af årsplan, anvendelse af materialer,
grundig overlevering i forbindelse med udslusningen mv. (ibid: 5). Endvidere øger det nyankomne
elevers udbytte af modtagelsestilbuddet, hvis der så tidligt som muligt i forløbet etableres en tæt relation til almenklassen.
EVA-rapporten (2016b) peger på store forskelle på praksis i relation til samarbejdet mellem modtagelsesklasse og almenklasse. Hvad angår en løbende udslusning fra modtageklasse til almenklasse
fremgår det, at vurderingen af hvornår en elever klar til deltagelse i den almindelige undervisning, er
meget individuel og beror på en faglig såvel som social vurdering af den enkelte (ibid: 24). Ministeriet

31/57

Servicetjek af integrationen på skoleområdet, september 2017.

for Børn, Ligestilling og Undervisning ønsker at styrke dette område, og har derfor afsat midler til udviklingen af screeningsmaterialer, som forventes klar i løbet af skoleåret 2016/17 (KL 2016b).
I forhold til udslusning af elever til almenundervisningen fremhæver EVA-rapporten vigtigheden af, at
de modtagende lærere er åbne og positive i forhold til at tage imod de tosprogede elever (ibid: 6).
Medarbejdernes kompetencer
Lærerkvalifikationer i form af formelle kompetencer relateret til andetsprogstilegnelsen fremhæves i
litteraturstudiet som et grundlæggende element i forhold til at sikre elevernes udbytte af undervisningen. Det fremhæves endvidere, at der i lovgivningen i de nordiske lande stilles krav til medarbejdernes
kvalifikationer, men at det i praksis kan være svært at finde personale med de rette kvalifikationer
(Rambøll 2015: 21, EVA 2016a: 34).
Eftersom såvel litteraturstudiet som EVA-rapporterne er centreret omkring modtagelsestilbuddet, behandles lærerkompetencer i almentilbuddet ikke direkte. Ikke desto mindre peger erfaringerne på behovet for et stærkt fokus her, da det er afgørende for at sikre, at eleven ikke stagnerer i sin udvikling
efter endt forløb i modtagelsestilbuddet. Det er vigtigt at der i almentilbuddet fortløbende er fokus på
sproglig og faglig udvikling som to sideløbende processer. Dette kræver ligeledes, at lærere i almenklasserne har grundlæggende kompetencer i forhold til at kunne tænke dsa ind som en dimension i
undervisningen.
Rammer og organisering
I litteraturstudiet opererer man med fire forskellige organiseringsmodeller placeret på et kontinuum
med henholdsvis høj grad og lav grad af integration i almentilbuddet som de to yderpoler (Rambøll
2015: 13):

Model A
• Modtagelsesklasse/
modtagelsesskole
fysisk adskilt fra
elevens
distriktsskole

Lav

Model B
• Modtagelsesklasse
på almenskole
(distriktsskole)

Model C
• Direkte indslusning i
almen klasse med
supplerende
undervisning i dsa

Model D

%

• Direkte indslusning i
almen klasse uden
supplerende
undervisning i dsa

Grad af integration i almentilbuddet

Høj

Overordnet kan der ikke udledes en klar anbefaling af, hvilken organiseringsform, der er den mest
hensigtsmæssige i relation til elevernes læringsudbytte. Litteraturen peger dog entydigt på, at det er
uhensigtsmæssigt med direkte integration i almentilbuddet uden støtte (model D).
Der tegner sig ikke et klart billede af, hvilken elevsammensætning, der giver det bedste læringsudbytte. Hvor nogle studier peger på fordele forbundet med sproghomogene klasser, fremhæver andre
studier dette som en udfordring med afsæt i argumentet om, at eleverne ikke får stimuleret deres andetsprog i tilstrækkelig grad, hvis de kan kommunikere på modersmålet (ibid: 30).
Det har positiv effekt, hvis modtagelsesforløbet er begrænset til 6-12 måneder (ibid: 4). EVA-rapporten
belyser ikke dette spørgsmål direkte men konkluderer, at tidsbegrænsningen på 2 år nogle steder
anvendes som indikator for, hvornår en elev er udslusningsparat.
Endvidere har det positiv betydning, hvis modtagelsestilbuddet er fysisk placeret på samme skole som
almentilbuddet. Sidstnævnte kobles sammen med, at det har en positiv betydning for elevens læringsmæssige udbytte af undervisningen, hvis der etableres et tæt samarbejde mellem lærere i mod-
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tageklasse og almenklasse, samt at der så tidligt som muligt i forløbet etableres en tæt relation mellem
modtageklasse og almenklasse for den enkelte elev (ibid: 4).

Delkonklusion 2 – den forskningsbaserede viden
Med afsæt i ovenstående gennemgang af forskning og undersøgelser inden for sprogtilegnelse og
modtagelsestilbud sammenfattes følgende forskningsbaserede anbefalinger til praksis på tosprogsområdet i skolevæsnet:
1. Da et veludviklet andetsprog kommer ikke af sig selv, er det vigtigt, at en målrettet sprogpædagogisk indsats igangsættes så hurtigt som muligt.
2. Da nyankomne tosprogede elever kommer med vidt forskellige forudsætninger, udgangspunkter og ressourcer, er det vigtigt, at basisundervisningen er baseret på et princip om undervisningsdifferentiering.
3. Da elevernes udbytte optimeres, når det faglige indhold er udgangspunkt for sprogindlæringen, er det vigtigt, at basisundervisningen har et fagligt eller tematisk afsæt.
4. Da sent ankomne unge tosprogede elever har kort tid til at indhente almeneleverne både
sprogligt og fagligt, har de brug for et særligt tilrettelagt modtagelsestilbud.
5. Da det øger nyankomne elevers udbytte af modtagelsestilbuddet, er det vigtigt, at der er et
tæt samarbejde mellem lærere i modtagelsestilbuddet og lærere i almenklassen.
6. Da det er vigtigt, at også tosprogede elever får mulighed for at bidrage med og bygge ovenpå
deres hidtidige læring og erfaringer, er det væsentligt, at de professionelle evner at opbygge
inkluderende fællesskaber, der bygger på anerkendelse og respekt.
7. Da modersmålet spiller en betydningsfuld rolle i barnets tilegnelse af dansk som andetsprog,
er det vigtigt, at forældrene ved, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling bedst
muligt.
8. Da forældrene spiller en afgørende rolle i barnets sprogudvikling, er det er vigtigt at forstå
forældrene som en sproglig ressource, der kan understøtte, udfordre og bibringe eleven
sproglige nuancer.
9. Da flere års deltagelse i modersmålsbaseret undervisning (2 år og derover) bidrager positivt
til elevernes læring – både inden for andetsproget og inden for grundskolens øvrige fag – er
det vigtigt, at modersmålet inddrages som ressource i undervisningen.
10. Da et veludviklet skolefagligt sprog har stor betydning for tosprogede elevers muligheder for
at klare sig på lige fod med deres etsprogede jævnaldrende, er det vigtigt, at fokus på tosprogede elevers sproglige udvikling fastholdes gennem hele skoleforløbet.
11. Da der er en risiko for at tosprogede elever stagnerer i deres læring og udvikling efter endt
basisundervisning, er det vigtigt, at der også i almentilbuddet fortløbende er fokus på sproglig
og faglig udvikling som to sideløbende processer
12. Da kvalitet i undervisningen af tosprogede elever kræver viden om andetsprogstilegnelse
mv., er det vigtigt, at lærerne har formelle kompetencer på området både i basisundervisningen og almentilbuddet.
I lyset af de udfordringer og anbefalinger der er afdækket gennem analysen, vurderer Skoleforvaltningen indsatsen på tosprogsområdet i skolerne i Aalborg Kommune i del 3. Det giver grundlag for anbefalinger til, hvor indsatsen kan styrkes og forbedres. I del 3 belyses også erfaringerne fra København
og Aarhus kommuner med tiltag for at sikre en bedre fordeling af tosprogede elever mellem folkeskolerne. På den baggrund beskrives, hvordan en lignende model i givet fald kunne se ud i Aalborg
Kommune.
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Del 3
Status på integrationsindsatsen
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Indsatsen på skolerne i relation til analysens anbefalinger
Del 3 er Skoleforvaltningens redegørelse for indsatsen på skolerne i Aalborg Kommune set på baggrund af de udfordringer og anbefalinger, som analysen har afdækket. Skoleforvaltningens vurdering
af den nuværende praksis i forhold til anbefalingerne og udfordringerne opsummeres undervejs i
tekstbokse som afslutning på hvert enkelt delafsnit.
Analysen har resulteret i følgende anbefalinger, som den nuværende praksis drøftes på baggrund af:
10. Basisundervisning igangsættes så hurtigt som muligt.
11. Velfungerende og kvalificerede basisundervisningsforløb fastholdes og videreudvikles. Disse
kendetegnes ved:
 At være baseret på et princip om undervisningsdifferentiering,
 At have et fagligt eller tematisk afsæt,
 At sent ankomne unge tosprogede elever får et særligt tilrettelagt modtagelsestilbud.
12. Nyankomne tosprogede elever tilbydes mulighed for flere års deltagelse i modersmålsbaseret
undervisning, som en del af den almene undervisning.
13. Der skabes tidlig og tæt samarbejde mellem lærere i basisundervisningen og lærere i almenklassen.
14. Der er et vedholdende fokus på sproglig udvikling som en fortløbende proces i hele skoleforløbet.
15. Der er et fortløbende fokus på sproglig og faglig udvikling som to sideløbende processer.
16. I forældresamarbejdet er der fokus på at hjælpe forældre til at støtte barnets sproglige udvikling i hjemmet – på det sprog som forældrene mestrer bedst.
17. De professionelle evner at opbygge inkluderende fællesskaber, der bygger på anerkendelse
og respekt.
18. Lærerne har formelle kompetencer indenfor andetsprogstilegnelse mv. – både i basisundervisningen og almentilbuddet.
Gennemgangen samles under fire overskrifter:





Tilbud til nyankomne tosprogede elever (anbefaling 1-4)
Det lange seje træk – når basisundervisningen er slut (anbefaling 5-6)
Forældresamarbejde (anbefaling 7)
Implementering af ny praksis på tosprogsområdet (anbefaling 8 og 9)

Tilbud til nyankomne tosprogede elever (anbefaling 1-4)
Tilbuddet til nyankomne tosprogede elever består af følgende elementer:




Indskrivning i en almen klasse på distriktsskolen, UngAUC eller en anden skole efter frit skolevalg.
Basisundervisning stilles til rådighed af skolen og varer som udgangspunkt mellem 6 og 12
mdr. Der er mulighed for et længerevarende tilbud efter behov.
Modersmålsundervisning for udvalgte grupper.

Alle nyankomne tosprogede elever indskrives hurtigst muligt i en almen klasse på distriktsskolen (elever i indskoling, mellemtrin og evt. overbygning), UngAUC (elever i overbygning) eller en anden skole
efter frit skolevalg. I starten har en nyankommen elev kun få timer i den almene klasse, fx i idræt, engelsk og matematik afhængigt af elevens forudsætninger.
Samtidig starter nyankomne elever på et basisundervisningsforløb, hvor hovedparten af undervisningen foregår i starten. Skolen har pligt til at stille et tilbud om basisundervisning til rådighed. Basisundervisningen kan etableres i form af enkeltmandsundervisning, basishold, modtageklasse eller tokulturel klasse, jf. beskrivelsen af den nuværende praksis på tosprogsområdet i del 1. Skolens basisundervisningstilbud tilrettelægges med udgangspunkt i den aktuelle sammensætning af nyankomne tosprogede elever på skolen – både mht. baggrund, forudsætninger og alder.
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Skolerne tilskyndes til at tilrettelægge basisundervisningen på grundlag af den viden vi har om, hvordan der skabes effektiv basisundervisning af høj kvalitet – herunder at princippet om undervisningsdifferentiering følges og at undervisningen tilrettelægges med et fagligt/ tematisk afsæt.
I basisundervisningen opfordres lærerne og pædagogerne til at bringe elevernes samlede sproglige
repertoire i spil mest muligt. Det betyder, at eleven fx kan formulere svaret på et spørgsmål på modersmålet eller på engelsk, hvis eleven endnu ikke kan på dansk. Inddragelse af modersmålet i undervisningen understøttes bl.a. gennem tilstedeværelsen af tosprogede medarbejdere i undervisningen
og i DUS. Det kan dog som udgangspunkt ikke forventes, at der er undervisere med kompetencer
indenfor alle relevante modersmål til rådighed i basisundervisningen. Til gengæld er der medarbejdere
med erfaring inden for kulturmøde, integration og involvering af familien og det er hensigten, at underviserne i basisundervisningen har relevante kompetencer indenfor dsa.
Tilbuddene til de sent ankomne tosprogede elever (+14 år) varetages i dag i endnu højere grad af
UngAUC end hidtil. UngAUC tilrettelægger indsatsen ud fra en bred pallette af undervisningstilbud,
som muliggør særligt tilrettelagte forløb, der tilgodeser den enkelte elevs udgangspunkt og undervisningsbehov. I indsatsen for sent ankomne tosprogede unge er der fokus på at skabe sammenhæng
for den enkelte unge på tværs af familie/ bolig, uddannelse/ job og fritid. Der er således også for de
sent ankomne elever mulighed for en udstrakt grad af individuel tilpasning og fleksibilitet i tilbuddene.
Modersmålsundervisning udbydes til børn fra EU og EØS-lande og til elever, i hvis hjem færøsk eller
grønlandsk benyttes som talesprog. Oprettelse af et hold i modersmålsundervisning forudsætter, at
der er minimum 12 elever med samme modersmål, som ønsker undervisning. Undervisningen har et
omfang af 3 lektioner ugentligt og foregår på en centralt placeret skole efter almindelig skoletid. Undervisningen er gratis. Oprettelse af hold i modersmålsundervisning sker på grundlag af forældrenes
henvendelse til skoleforvaltningen.
I dette skoleår udbydes indtil videre modersmålsundervisning i grønlandsk (Trekanten), islandsk og
færøsk (Herningvej Skole) samt litauisk og polsk (Sønderbroskolen). Da der skal 12 elever med ønske
om modermålsundervisning til at oprette et hold betyder det, at ikke alle elever fra EU, EØS-lande,
Færøerne eller Grønland benytter sig af tilbuddet. Derudover er der en stor gruppe af tosprogede elever, der kommer fra andre lande end de nævnte, som ikke tilbydes kommunalt betalt modersmålsundervisning.

I forhold til analysens anbefalinger vedr. modtagelsestilbud er det Skoleforvaltningens vurdering,
At en særlig pædagogisk indsats hurtigst muligt igangsættes for nyankomne tosprogede elever, i form af basisundervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov,
At skolerne vejledes i at tilrettelægge basisundervisningen ud fra den tilgængelige viden om,
hvordan der skabes effektiv basisundervisning af høj kvalitet,
At der med den nuværende praksis er forbedrede muligheder for at skabe en tidlig og tæt
sammenhæng mellem basisundervisningen og elevernes almene klasser, da basisundervisningen foregår på alle relevante skoler.
Skoleforvaltningen er endnu ikke i stand til at vurdere, om kvaliteten i det samlede skoletilbud til
nyankomne tosprogede elever kan opretholdes i den nuværende praksis i forhold til den tidligere
praksis med modtageklasser på udvalgte skoler. Den nye praksis skal virke i mindst to år før det
er muligt at lave en vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Alle tosprogede elever fra EU-lande, EØS-lande, Færøerne eller Grønland får et tilbud om kommunalt betalt modersmålsundervisning forudsat at forældrene ønsker det og at der er min. 12
elever der har behov herfor. Da hovedparten af de tosprogede elever på skolerne er fra andre
lande end de nævnte, betyder det, at hovedparten af de tosprogede elever i Aalborg Kommune
alene har mulighed for at få flere års deltagelse i modersmålsbaseret undervisning gennem basisundervisningen og den efterfølgende supplerende undervisning i dsa, jf. næste afsnit.
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Det lange seje træk – når basisundervisningen er slut (anbefaling 5-6)
Når basisundervisningen afsluttes, bliver eleven fuldt integreret i undervisningen i den almene klasse.
Samtidig tilbydes eleven supplerende undervisning i dsa. De tosprogede elever i en klasse har således tilknyttet en lærer med dsa-kompetencer i nogle timer om ugen (efter behov). Indsatsen foregår
som en integreret del af undervisningen i klassen (indbygget i den almindelige undervisning), på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Undervisningen i dsa, der ikke kan foregå som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, skal foregå i tiden til understøttende undervisning
eller uden for den almindelige undervisningstid. Det er elevens forudsætninger, der er styrende for
valg af metode samt omfang og varighed af undervisningen.
Undervisningen af tosprogede elever i de almene klasser bør både være en almen opgave og en særlig opgave. Det betyder, at alle lærere har en rolle i undervisningen af tosprogede elever – ikke alene
lærere med særlig viden om tilegnelse af andetsprog. Og det betyder, at dsa ud over den supplerende
dsa-undervisning også ideelt set skal være en dimension i den almindelige klasseundervisning i alle
fag.
Skolerne i Aalborg Kommune har hidtil arbejdet med at integrere dsa som en del af den almindelige
undervisning i fagrækken på hovedparten af skolerne. På mange skoler er der en opmærksomhed på
vigtigheden af, at dsa ikke bliver en opgave der ’parkeres’ hos dsa ressourcepersonerne, men at det
er et ansvar, der skal løftes af alle lærere på skolen. På nogle skoler, er der udfordringer med at lykkes med denne indsats af forskellige grunde. Disse skoler er dog klar over, at der her er et område,
der kræver ledelsesmæssigt fokus op opmærksomhed.
I forhold til analysens anbefalinger vedr. undervisningen i de almene klasser er det Skoleforvaltningens vurdering,
At der er vedholdende fokus på sproglig udvikling som en fortløbende proces gennem den
supplerende undervisning i dsa efter afsluttet basisundervisning og
At der fortløbende er behov for, at alle skoler arbejder med at integrere dsa som en dimension
i undervisningen i alle fag med henblik på at tosprogede elevers sproglige såvel som faglige
udvikling stimuleres i alle fag.

Forældresamarbejde (anbefaling 7)
I samarbejdet mellem skole og hjem har de tokulturelle medarbejdere hidtil spillet en vigtig rolle som
sproglige og kulturelle brobyggere og i at etablere og understøtte et godt forældresamarbejde. De
arbejder bl.a. med at etablere gensidig kulturel og social forståelse mellem elev/ forældre og skole/
DUS og er således en vigtig brik i integrationsindsatsen.
I arbejdet med at implementere den nye praksis på tosprogsområdet er forældresamarbejdet også et
af de emner der er fokus på.
I forhold til analysens anbefalinger til forældresamarbejde er det Skoleforvaltningens vurdering,
At der er fokus på at sikre et godt forældresamarbejde på alle skoler
At der er behov for at udvikle indsatsen – herunder medarbejdernes viden og kompetencer inden for forældresamarbejde.
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Implementeringen af ny praksis på tosprogsområdet (anbefaling 8 og 9)
I forbindelse med det seneste halve års arbejde med at implementere ny praksis på tosprogsområdet,
er der i Skoleforvaltningen iværksat en lang række indsatser, som også forventes at bidrage til bedre
integration af tosprogede elever og deres familier og øgede kompetencer hos medarbejderne på længere sigt. Det drejer sig om indsatser indenfor følgende:





Udvikling af en model med 15 kompetenceskoler, der bistår de øvrige skoler med sparring og
vejledning ift. tosprogede elever i skole og DUS.
Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på alle skoler gennem temadage, etablering
af netværk, pædagogisk diplomuddannelse og aktionslæringsforløb.
Fokus på at skabe gode overgange fra dagtilbud til skole og internt i skolen fra basisundervisning til almenklasse.
Support efter behov fra Læring og Pædagogik, som har bistået både kompetenceskoler og
tilknyttede skoler i forbindelse med indskrivning, organisering af basisundervisning, supplerende undervisning i dsa m.v.

I løbet af foråret og sommeren og senest 1. august har alle berørte skoler fået overleveret elever fra
de tidligere modtageklasser. Flere skoler har derudover modtaget nyankomne tosprogede elever, som
kun har været i Danmark i kort tid og som derfor ikke taler sproget. Flere skoler har derfor meget hurtigt været tvunget til at opruste på området og tage stilling til, hvordan opgaven løses.
Fra marts 2017 har nogle skoler oplevet en stor tilgang af tosprogede elever. Dels som følge af udslusning fra modtagelsesklasser og dels som følge af nyankomne elever (flygtninge, familiesammenførte og tilflyttere). Filstedvvejens skole og Sønderbroskolen har ikke erfaring med basisundervisning,
da de ikke tidligere har haft modtagelsesklasser og har samtidig modtaget en del nye tosprogede elever. De har dermed skullet indrette sig efter en ny opgave og evt. rekruttere sig til de manglende kompetencer. De mange nye elever giver dermed både en konkret udfordring på egen skole men samtidig
også et grundlag for at rekruttere de rette kompetencer, da opgavens omfang og medfølgende ressourcer gør det muligt. Således har nogle af skolerne haft mulighed for at rekruttere det fornødne personale fra fx Løvvangskolen i forbindelse med nedlæggelsen af denne skole.
Flere af de tilknyttede skoler har modtaget et lille antal nyankomne elever og har dermed skullet etablere et basisundervisningstilbud med begrænsede ressourcer og uden særlige erfaringer på området.
Med implementeringen af den nye praksis på tosprogsområdet er det Skoleforvaltningens vurdering,
At der arbejdes målrettet med at etablere en praksis, der kan leve op til de anbefalinger analysen har afdækket,
At der gennem kompetenceudvikling arbejdes på at opkvalificere medarbejderne, så der er
den nødvendige viden til stede som grundlag for kvalificerede undervisningstilbud i både
modtagelsestilbuddene, i supplerende dsa-undervisning og den øvrige almene undervisning.

I dette afsnit har vi redegjort for Skoleforvaltningens indsats i relation til analysens anbefalinger. I det
følgende redegøres for indsatsen på baggrund af de udfordringer, som analysen har afdækket.
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Indsatsen på skolerne i relation til fordelingen af tosprogede elever
Analysen i del 2 har afdækket følgende udfordringer på skoler, hvor de tosprogede elever er overrepræsenterede:



Lav søgning til skoler med mere end 30 % tosprogede elever
Lavere faglige resultater og lavere grad af uddannelsesparathed på skoler med mere end 10
% tosprogede elever

To af de mest udfordrede skoler er Seminarieskolen og Sønderbroskolen, som begge ligger på en
søgning omkring 50 % af eleverne, der bor i skoledistriktet. Tallene er endnu lavere, når man ser på
indskrivningen til børnehaveklasse. Begge skoler ligger dog i den høje ende, når man ser på de faglige resultater og andelen der vurderes uddannelsesparate blandt skolerne med over 30 % tosprogede
elever. Begge skoler arbejder aktivt med indsatser for at tiltrække nye og fastholde eksisterende elever på skolerne.
Seminarieskolen har i 2016 iværksat en brandingkampagne for at ændre skolens image. Skolen har
således fået ny hjemmeside, nyt logo og bannere i kvarteret med statements fra elever, lærere og
forældre. Skolen sender en direkte henvendelse til kommende forældre med invitation til et dialogmøde og børnehaverne inviteres på besøg på skolen. Skolens leder deltager i en arbejdsgruppe, der
arbejder med boligsociale indsatser i kvarteret. Her arbejder han for, at lokale initiativer og arrangementer bruger skolens lokaler (fx Fars madskole, Grønlandsk dag, Somalisk kulturmøde o.lign.). Et
sidste tiltag består i et opsøgende dialogmøde med ejendomsmæglere i området for at skabe øget
kendskab til skolen og opfordre til at henvise til Seminarieskolen i boligannoncer. Seminarieskolen
arbejder ikke med særlige pædagogiske indsatser for at forbedre elevernes resultater.
På Sønderbroskolen har man iværksat et styrket forældresamarbejde fx gennem opsøgende kontakt i
hjemmet for at drøfte vigtigheden af skolegang for eleven, øge kendskabet til skolens arbejde og skabe tydelighed om skolens værdier og rammerne for samarbejdet. På skolen arbejdes der målrettet
med inklusionstiltag for at øge alle elevers læring og trivsel på skolen. Sønderbroskolen er profilskole
med eliteidræt. Idrætsklasserne er en elevgruppe på skolen, som bidrager til at skabe gode rollemodeller. De viser, at man kan skabe resultater og opnå attraktive mål når man gør sig umage og arbejder hårdt, og bidrager på den måde til at løfte niveauet for læring og trivsel på hele skolen.

Det er endnu for tidligt at vurdere effekten af indsatsen på Sønderbroskolen og Seminarieskolen.
Når elevtal mv. gøres op på alle skoler pr. 5. september 2017 kan der ske en første vurdering af,
om andelen af tosprogede elever på de to skoler har ændret sig.

På to skoler er der således iværksat indsatser med det formål at øge søgningen til skolerne blandt
elever der er bosat i skoledistriktet. Andre kommuner er gået et skridt videre og arbejder med metoder
til bedre fordeling af tosprogede elever mellem folkeskolerne. Det ser vi nærmere på i næste afsnit.

Andre metoder til fordeling af tosprogede elever mellem folkeskoler
I dette afsnit beskriver vi mulighederne for at indføre metoder til at fordele tosprogede elever mellem
folkeskolerne på baggrund af erfaringerne hermed fra Aarhus og Københavns kommuner.
Stor koncentration af tosprogede elever på nogle af kommunens skoler kan være en udfordring i forhold til at skabe det bedst mulige læringsmiljø for tosprogede elever, at skabe den bedst mulige integration af tosprogede elever og deres familier og i forhold til at fastholde folkeskoler med stor søgning
og opbakning fra forældre og elever i alle skoledistrikter.
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En anden udfordring er at en del tosprogede elever som er født og opvokset i Aalborg Kommune eller
har været her i flere år og som har gået i dagtilbud, har så begrænsede forudsætninger på dansk, at
de har behov for et tilbud om basisundervisning ved skolestart.
På den baggrunden gennemgås erfaringer fra Århus og Københavns kommuner med indsatser, der
har til formål dels at sikre det bedst mulige læringsmiljø for tosprogede elever med et væsentligt behov
for støtte i dansk som andetsprog og dels at skabe en bedre fordeling af tosprogede elever mellem
folkeskolerne.
Tiltag for bedre fordeling af tosprogede elever i Århus og København
I 2005 gennemførte folketinget en ændring af folkeskoleloven som banede vejen for, at kommunerne
kan fravige reglerne om frit skolevalg i nogle særlige tilfælde. Hvis det ved skoleindskrivning vurderes,
at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, og det vurderes, at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden skole end distriktsskolen, kan reglerne om frit skolevalg således
sættes ud af kraft. Vurderingen skal foretages ud fra en individuel vurdering af elevens sproglig behov5.
Århus og Københavns kommuner er de eneste to kommuner vi har kunnet finde, som har benyttet sig
af de muligheder, der blev givet med ovennævnte lovændring.
Århusmodellen kort fortalt
I Århus Kommune besluttede byrådet i december 2005, at alle børn med dansk som andetsprog skal
sprogscreenes i forbindelse med indskrivning til skolegang (børnehaveklasse), ved skoleskift mellem
folkeskoler, fra privatskoler, fra skoler i andre kommuner eller ved tilflytning til kommunen (Aarhus
Kommune, 2016).
Det blev samtidig besluttet, at der maksimalt må være 20 % børn med dansk som andetsprog, der har
et sprogstøttebehov, på hvert klassetrin. Hvis der er mere end 20 % børn med dansk som andetsprog
med støttebehov på årgangen, vil der skulle henvises børn til en anden skole end distriktsskolen - en
udpeget modtageskole. Modtagerskolerne er udpeget på den baggrund at de alle har en meget lille
andel børn med dansk som andet sprog i eget skoledistrikt. Denne praksis blev indført med virkning
fra skoleåret 2006/07. I Århus Kommune er 19 ud af ca. 50 skoler i dag udpeget som modtageskoler
(ibid.).
Henvisningen har til formål at sikre et målrettet undervisningstilbud på en skole med mange børn med
dansk som modersmål, understøtte kulturmødet mellem eleverne i Århus Kommune samt sikre, at alle
kommunens folkeskoler bidrager til integrationen af børn med dansk som andetsprog (ibid).
I Århusmodellen er der tale om en tvungen ordning, hvor det frie skolevalg fraviges for den omfattede
elevgruppe med hjemmel i den ovenfor beskrevne § 5, stk. 7 i Folkeskolelovens (ibid.).
Københavnermodellen kort fortalt
I 2005 besluttede Københavns Kommune at indføre den såkaldte Københavnermodel for bedre integration og fordeling med følgende argumentation:
”København skal være en by, hvor alle byens børn og unge opnår lige muligheder for at indgå i
samfundslivet. I dag er fordelingen af etnisk danske børn og børn med indvandrer- og efterkommerbaggrund stadig ulige i mange institutioner og skoler. Nogle institutioner eller skoler har
en markant overrepræsentation af tosprogede elever, hvor andre stort set kun har etnisk danske
børn i klasserne eller på stuerne.
Det er en udfordring af to årsager. For det første kræver god integration, at børn med forskellig
baggrund møder hinanden, lærer at forholde sig til hinanden og begynder at føle sig som en del
af det samme københavnerfællesskab.

5

Jf. Folkeskolelovens § 5, stk. 7.
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For det andet starter mange tosprogede elever i skole uden sproglige forudsætninger for at klare sig godt i skolen og videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vi ved således, at
lidt under halvdelen af Københavns tosprogede børn har brug for en særlig sprogindsats ved
skolestart. Godt 49 procent af de tosprogede børn forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsekundskaber. Børnene får ikke en fair chance, hvis ikke den københavnske folkeskole gør en
markant indsats for at styrke deres muligheder.” (Københavns Kommune, 2010)
Københavnermodellen for bedre integration og fordeling er en frivillig model, som fastholder forældrenes ret til frit skolevalg. Modellen er baseret på frivillig rådgivning af forældre til tosprogede børn eller
etsprogede sprogligt svage børn om valg af skole i forbindelse med skolestart eller skoleskift (ibid.).
Den frivillige rådgivning sker på baggrund af sprogvurderinger og vurderinger af fagligt niveau (skoleskiftere). Rådgivningen om skolevalg sker ud fra følgende tre typer, som folkeskolerne i Københavns
Kommune er opdelt i:




skoler hvor der reserveres pladser til tosprogede skolestartere fra andre distrikter,
skoler som via strukturelle ændringer (nye elevsøgemønstre) og distriktsændringer skal indskrive et stigende antal tosprogede elever samt
skoler med mange tosprogede elever, som støttes i arbejdet med at fastholde etnisk danske
familier og/eller etniske familier, som skolen hidtil har haft svært ved at tiltrække.

Erfaringerne fra Åhus og København
I det følgende redegøres for erfaringerne med Århusmodellen og Københavnermodellen baseret på
evalueringer heraf. I Århus er i 2009/10 gennemført en ekstern evaluering af ordningen (Brøndum og
Fliess, 2010), mens Københavns Kommune har gennemført en intern evaluering af deres ordning
(Københavns Kommune, 2015). Oplysningerne i det følgende er baseret på disse to evalueringer.
Analysens beskrivelse af erfaringerne struktureres efter følgende undersøgelsesspørgsmål:








Hvordan påvirkes elevernes faglige udvikling?
Hvordan påvirkes elevernes trivsel og sociale integration på skolerne?
Hvordan er tilfredsheden med ordningen blandt forældre til tosprogede elever?
Hvordan er tilfredsheden med ordningen blandt forældre til etnisk danske børn?
Hvordan påvirkes fordelingen af tosprogede elever mellem skolerne?
Hvad koster indsatsen?
Hvor mange børn har ordningen omfattet?

Århusmodellen

Københavnermodellen

Hvordan påvirkes elevernes faglige udvikling?
På de otte modtagerskoler viser en sprogscreening De elever, der i 5 års alderen har sproglige udfra 2010 blandt de henviste elever i 3. klasse (34
fordringer, og som efterfølgende vælger at gå i
elever), at der siden 1. klasse er markant sproglig
skole på en af kommunens københavnerskoler,
fremgang for 62 %, en forventelig sproglig fremopnår en signifikant (95 %) bedre progression i
gang for 32 %, mens 6 % af eleverne ikke har noderes sprogforståelse målt ved nationale test i
gen sproglig fremgang.
læsning i 2. klasse end de elever, der har
Hovedparten af de henviste elever har således
sproglige udfordringer og vælger en skole, der
udviklet deres dansksproglige niveau betydeligt.
ikke er en københavnermodelskole.
Resultaterne understøttes af både lærere, pædagoger og forældre, der alle vurderer, at langt de
fleste af de henviste elever er inde i en god faglig
udvikling især med hensyn til udviklingen af deres
danske sprog.
Samtidig er det faglige niveau for de henviste ele-
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ver dog meget forskelligartet, idet der både er elever, som hører til blandt de dygtigste i deres klasse,
og elever som kræver en særlig indsats ud over
sprogstøtte, herunder fx specialundervisning. Disse
elever udgør et vigtigt fokusområde for skolerne,
hvor også forældresamarbejdet er meget centralt.
Hvordan påvirkes elevernes trivsel og sociale integration på skolerne?
Generelt trives de henviste elever i skolen. De er
Både skoler og forældre vurderer, at københavglade for livet i klassen og glade for fagene. En
nermodel-børnene trives på deres skoler, selvrelationsanalyse i seks 3. klasser understreger
om de tillægger faktorer så som legeaftaler
overordnet set, at de henviste elever har samme
forskellig betydning. Trivslen blandt københavudbyggede relationer til kammerater både på skonermodelbørnene målt gennem den nationale
len og i SFO, som distriktets elever.
trivselsmåling er ikke signifikant anderledes end
”Klassen” som gruppe inkluderer de henviste børn.
trivslen på de øvrige skoler. Der er dog en svag
I skole og SFO leger de henviste børn typisk med
tendens til en positiv sammenhæng mellem
distriktets børn, og dermed indgår begge parter i et
trivsel og faglig progression.
kulturmøde og opbygger relationer imellem børn
med anden etnisk baggrund end dansk og etnisk
danske børn, som de ellers ikke ville have gjort.
Tre opmærksomhedspunkter:
 Distriktets børn har ofte en ’bedste ven’ i klassen, som bor tæt ved og evt. er et venskab
etableret i dagtilbud. På samme måde har de
henviste elever en ’bedste ven’ fra dagtilbuddet
og tæt ved hjemmet.
 Efter skole- og SFO-tid tager de fleste henviste
elever hjem, mens distriktets børn hyppigere
indgår i legeaftaler. Legeaftaler efter skoletid
bliver erfaringsmæssigt senere i skolegangen
en stadig vigtigere del af relationsopbygningen
mellem børnene.
 Under busturene til og fra skole opstår der ofte
konflikter, mobning og uro, som især går ud
over bestemte elever. Der ligger en stor opgave i at sikre, at busturene bliver en mere positiv
oplevelse for eleverne.
Hvordan er tilfredsheden med ordningen blandt forældre til tosprogede elever og deres børn?
Forældre til de henviste elever har et stærkt fokus
De forældre, der har modtaget rådgivning, vurpå deres børns dansksproglige udvikling. De oplederer, at rådgivningen om skolevalg er med til at
ver, at skoletilbuddet har været positivt for deres
give dem et bedre billede af både skolesystem
barns udvikling. Denne udvikling er afgørende for at og deres egne muligheder for valg af skole.
kunne fastholde eleverne på modtagerskolen, idet
Forældrene er glade for tilbuddet, uanset om de
mange forældre fremfører, at så længe deres barn
takker ja eller nej til en københavnermodelsprogligt, fagligt og trivselsmæssigt udvikler sig
plads.
positivt, ønsker de ikke at flytte barnet tilbage til
distriktsskolen, når de har opnået frit skolevalg.
På det trivselsmæssige område er mange forældre
dog utilfredse med forløbet af deres barns bustur til
og fra skole. Samtidig fremhæver flere forældre, at
bustransporten er nødvendig, hvis deres barn skal
blive på modtagerskolen.
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Hvordan er tilfredsheden med ordningen blandt forældre til etnisk danske børn?
Overordnet er forældrene til distriktseleverne meget Ingen oplysninger.
tilfredse med deres barns skole. Knap halvdelen af
forældrene er enige i, at deres skole skal bidrage til
integrationen af elever med dansk som andetsprog.
Der er dog en gruppe forældre, som er frustrerede
over uro i undervisningen og pauser, som de mener, bl.a. hænger sammen med de henviste elever.
Således mener kun godt en fjerdedel af forældrene,
at det har været socialt positivt at have et barn i en
klasse med elever, der har forskellige kulturelle og
sociale baggrunde.
Hvordan er tilfredsheden med ordningen på de skoler der modtager elever?
Der er forskel på, hvordan man har løftet opgaven
De skoler, der modtager københavnermodelmed de henviste elever på de enkelte modtagerbørn, vurderer, at det er den rigtige målgruppe,
skoler. Her er især skolelederens engagement og
der flyttes. Det vil sige, at det er de børn, der
synlighed af stor betydning. Således er det tydeligt, har særligt behov for et positivt læringsmiljø, der
at på de skoler, hvor skoleledelsen er gået meget
tilbydes og vælger en københavnermodelskole.
aktivt til værks i forhold til information, udbredelse
og lokal etablering af modellen, udviser lærere og
pædagoger en markant større gejst og et større
engagement over for arbejdet med modellen og de
henviste elever.
Hvordan påvirkes fordelingen af tosprogede elever mellem skolerne?
Ingen oplysninger.
Initiativerne under Københavnermodellen, særligt rådgivningen om skolevalg, har skabt en
bedre fordeling af børn med sproglige vanskeligheder. Dog er der en fastholdelsesproblematik blandt de børn, der er rådgivet til et andet
skolevalg end deres distriktsskole, som udfordrer dette resultat. Dette gælder både inden
skolestart og generelt i indskolingen.

Hvad koster indsatsen?
Samlet årligt budget: 14,5 mio. kr. (2015):
Samlet årligt budget: 17,1 mio. kr.:
Sprogscreening og administration i relation hertil
Rådgivning af skoleskiftere (0,675)
(1,0)
Rådgivning om skolevalg (0,5)
Midlertidige skoletilbud under sagsbehandling (0,6) Transport af elever (0,9)
Skolebusbefordring (12,8)
Integrationsvejledere, løn (7,4)
Medhjælp i skolebusser (0,1)
Kompetenceudvikling (0,6)
Kulturtilbud (0,4)
(Alle børn på 0.-4. klassetrin, som er henvist til
Løbende evaluering (0,3)
modtagerskole, får tilbudt befordring til og fra skoProjektstyring og implementering (1,2)
le/SFO. I 2016/17 er der 246 henviste elever, som
Fastholdelses- og tiltrækningsinitiativer (5,12)
benytter sig af tilbuddet om befordring.)
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Hvor mange børn har ordningen omfattet?
Skoleår

Børn med sprogstøttebehov

2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07

340
321
311
334
384
389
411
415
307
406
362

Heraf henvist
til modtagerskole
32
41
40
50
91
109
137
152
128
110
54

Københavnermodellen har i perioden august
2005 til april 2010 medvirket til fordeling af 900
tosprogede elever til skoler med få tosprogede
elever. Det svarer til ca. 180 elever årligt.
Fra skoleåret 2010/11 og frem var forventningen at ca. 370 elever årligt ville blive omfattet af
ordningen.

I det næste afsnit ser vi nærmere på, hvordan en model for bedre fordeling og integration af tosprogede elever i Aalborg Kommune kan udformes.
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En mulig fordelingsmodel i Aalborg Kommune
På baggrund af erfaringerne fra Aarhus og København med en indsats for bedre integration og fordeling af tosprogede elever beskrives i dette afsnit et forslag til hvordan en lignende model kan udformes
i Aalborg Kommune. Det kan i princippet indføres på en af følgende to måder 6:
A. en frivillig model baseret på rådgivning, hvor frit skolevalg opretholdes eller
B. en tvungen model, hvor reglerne om frit skolevalg sættes ud af kraft under visse betingelser.
Elementerne i indsatsen i de to forskellige varianter af modellen er beskrevet herunder:

A. Frivillig model (frit skolevalg)

B. Tvungen model (ikke frit skolevalg)

1. Sprogvurdering ved skoleindskrivning
I forbindelse med ansøgning om skoleindskrivning, foretages en konkret individuel
vurdering af behovet for sprogstøtte på
baggrund af en sprogtest.

1. Sprogvurdering ved skoleindskrivning
I forbindelse med ansøgning om skoleindskrivning, foretages en konkret individuel
vurdering af behovet for sprogstøtte på baggrund af en sprogtest.

2. Frivillig rådgivning og vejledning
Forældre til elever, der har et væsentligt
behov for sprogstøtte, tilbydes frivillig rådgivning om valg af skole. Det anbefales, at
eleven indskrives på en nærmere bestemt
modtageskole. Vejledningen omhandler
bl.a. information om muligheder og konsekvenser ved at vælge den anbefalede skole
i stedet for distriktsskolen.

2. Afslag på ansøgning om skoleindskrivning
Forældre til elever, der har et væsentligt behov for sprogstøtte og som søger indskrivning på en skole, hvor der er mere end fx 20
% tosprogede elever på årgangen, får afslag.

3. Frit skolevalg
Forældrene træffer beslutning om hvilken
skole eleven indskrives på inden for de
rammer og regler byrådet har fastlagt for frit
skolevalg.
4. Transport til og fra skole
Udgifter til befordring til og fra skole påhviler
som udgangspunkt forældrene.

3. Forældrenes ønske om anden skole
Det tilstræbes at finde et alternativt undervisningstilbud på en skole, som imødekommer
forældrenes ønske.
4. Henvisning til modtageskole
Hvis det ikke er muligt at imødekomme forældrenes ønske henvises eleven til et undervisningstilbud på en bestemt modtageskole.
5. Transport til og fra skole
Udgifterne til befordring til og fra skole påhviler kommunen.

Individuel vurdering
Fælles for de to modeller er, at de tager afsæt i en konkret individuel vurdering på baggrund af en
sprogtest som grundlag for at finde de elever, der bliver omfattet af indsatsen. En af de væsentlige
forskelle på de to modeller er, at ved den frivillige model påhviler udgifter til skolebefordring som udgangspunkt forældrene, mens de påhviler kommunen ved den tvungne model.
I medfør af Folkeskolelovens § 5, stk. 7: Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan i forbindelse med
fastsættelse af regler om undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn, jf. stk. 6, tillige fravige § 36,
stk. 2 og 3, i tilfælde, hvor det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte,
og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden skole end distriktsskolen. Vurderingen skal foretages ud fra en individuel vurdering af elevens sproglige behov.
6
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Prioritering af elever med behov for sprogstøtte på modtagerskoler
For at sikre pladser på modtagerskoler er det desuden nødvendigt at reservere et antal pladser på alle
årgange til elever med sproglige udfordringer. Det betyder at forældre til øvrige elever, der måtte ønske deres barn indskrevet på en modtagerskole frem for egen distriktsskole, vil kunne få afslag begrundet i hensynet til en mere balanceret fordeling af tosprogede elever mellem skolerne. Det vil således betyde, at elever med væsentlig behov for sprogstøtte vil ’komme foran i køen’ til en plads på en
modtagerskole. Alle elever der har modtagerskolen som distriktsskole vil dog fortsat være garanteret
en plads.
Forventede resultater og afledte konsekvenser af indsatsen
Skoleforvaltningen forventer, at man ved indførelse af en lignende fordelingsmodel i Aalborg Kommune vil kunne opleve de samme resultater som i København og Aarhus. Det medfører bl.a. følgende
forventede resultater og afledte konsekvenser:


De tosprogede elever forventes gennemsnitligt betragtet at opnå bedre sproglige resultater,
dels som følge af bedre fordeling og dels som følge af, at der med modellen iværksættes en
særlig pædagogisk indsats for de omfattede elever.



En mere jævn fordeling af tosprogede elever mellem skolerne. Over tid vil søgemønstrene
ændres, hvilket antages at bidrage til yderligere effekt. Når en elev er faldet godt til på en
modtagerskole vil der være en vis sandsynlighed for, at søskende også indskrives på den pågældende skole og at eleven bliver på modtagerskolen efter indsatsens ophør. Det er dog ikke
muligt at vurdere, i hvilket omfang indsatsen vil kunne udjævne de nuværende forskelle i andelen af tosprogede elever på skolerne.



Forældre til elever, der måtte ønske deres barn indskrevet på en modtagerskole frem for egen
distriktsskole, vil kunne få afslag begrundet i hensynet til en mere balanceret fordeling af tosprogede elever mellem skolerne. Det vil således betyde, at elever med væsentlig behov for
sprogstøtte vil ’komme foran i køen’ til en plads på en modtagerskole. Alle elever der har modtagerskolen som distriktsskole vil dog fortsat være garanteret en plads.



Øgede udgifter til sprogscreening, rådgivning og vejledning af forældre, pædagogiske indsatser (fx integrationsvejledere), skolebefordring og administration.



Fordeling af udvalgte grupper af tosprogede elever mellem skolerne vil umiddelbart være i
strid med princippet om ’Distriktets børn på distriktets skole’. Dette princip ligger til grund for
den nuværende praksis på tosprogsområdet – en praksis som stadig er under implementering.

Estimeret budget for fordelingsmodel i Aalborg
Hvis der indføres en fordelingsmodel i Aalborg på lignende præmisser, som de ovenfor beskrevne
eksempler fra Aarhus og København, er det Skoleforvaltningens vurdering, at indsatsen årligt vil omfatte min. 70 og max. 120 tosprogede elever.
På den baggrund vil en estimeret årlig udgift ved drift af indsatsen baseret på nøgletal fra Aarhus og
København7 være følgende:
Model A
Model A med kommunal finansieret skolebusbefordring
Model B

5-7 mio. kr.
7-12 mio. kr.
7-11,5 mio. kr.

7

Beregningen er lavet under forudsætning af at indsatsen omfatter henvisning eller frit valg for min 35
og max 60 elever pr. år (25 til 40 skolestartere og 10 til 20 skoleskiftere) samt at indsatsen varer max
2 år per elev. Skolebefordring er beregnet som taxaordning.
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Del 4
Konklusion og anbefalinger
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Konklusion
Formålet med dette servicetjek af integrationen på skoleområdet har været at understøtte et langsigtet
mål om en vellykket integration af tosprogede børn og unge i lokalsamfundene. På den baggrund består servicetjekket af en status på integrationsindsatsen med udgangspunkt i en analyse samt anbefalinger til forbedring af integrationsindsatsen, som er sammenfattet i det følgende.
Den statistiske analyse viser, at elevernes gennemsnitlige faglige resultater og uddannelsesparathed
er lavere på de skoler, der har de største andele af tosprogede elever. Også de tosprogede elevers
gennemsnitlige faglige resultater er lavere på hovedparten af disse skoler. Men der er samtidig nogle
enkelte skoler, hvor de tosprogede elever opnår højere karaktergennemsnit end alle elever på skolen.
Disse resultater ligner resultaterne fra mange internationale undersøgelser af området, som viser at
tosprogede elevers udvikling af andetsproget og deres faglige niveau i skolen generelt set er ringere
end etsprogede elevers (Højen 2009, s. 279).
Analysen giver ikke belæg for at konkludere, at høje andele af tosprogede elever på en skole er årsagen til, at elevernes faglige resultater og uddannelsesparathed ligger lavere end gennemsnittet for
skolerne i Aalborg Kommune. Der må således være andre faktorer, der er medvirkende til, og måske
endda mere afgørende, for elevernes faglige resultater og grad af uddannelsesparathed. Noget af
forskellen kan forklares med den gennemsnitligt lavere socioøkonomiske status på de skoler, der har
høje andele af tosprogede elever. Andre faktorer kan være praksis og kompetencer på skolen, modersmålsundervisning, etnisk herkomst, traumatisering, alder ved ankomst til Danmark mv.
Analysen viser desuden, at skoler, der har over 30 % tosprogede elever, generelt oplever lavere søgning til skolen blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever. Analysens resultater tyder således på, at opbakningen til skolen blandt borgerne i lokalområdet til en vis grad afhænger
af andelen af tosprogede elever på skolen. Når andelen af tosprogede elever når op over 30 % ser
den lokale opbakning således ud til at falde. Andre forklaringer på den lavere søgning kan fx være
elever, der er henvist til andre skoletilbud (fx special- eller modtageklasse) eller elever, der geografisk
set bor tættere på en anden skole end distriktsskolen.
Så længe andelen af tosprogede elever er under 30 % ser den lokale opbakning til skolen generelt ud
til at være god.
Med afsæt i en gennemgang af forskning og undersøgelser inden for sprogtilegnelse og modtagelsestilbud sammenfattes følgende forskningsbaserede anbefalinger til praksis på tosprogsområdet i skolevæsnet:
1. Da et veludviklet andetsprog kommer ikke af sig selv, er det vigtigt, at en målrettet sprogpædagogisk indsats igangsættes så hurtigt som muligt.
2. Da nyankomne tosprogede elever kommer med vidt forskellige forudsætninger, udgangspunkter og ressourcer, er det vigtigt, at basisundervisningen er baseret på et princip om undervisningsdifferentiering.
3. Da elevernes udbytte optimeres, når det faglige indhold er udgangspunkt for sprogindlæringen, er det vigtigt, at basisundervisningen har et fagligt eller tematisk afsæt.
4. Da sent ankomne unge tosprogede elever har kort tid til at indhente almeneleverne både
sprogligt og fagligt, har de brug for et særligt tilrettelagt modtagelsestilbud.
5. Da det øger nyankomne elevers udbytte af modtagelsestilbuddet, er det vigtigt, at der er et
tæt samarbejde mellem lærere i modtagelsestilbuddet og lærere i almenklassen.
6. Da det er vigtigt, at også tosprogede elever får mulighed for at bidrage med og bygge ovenpå
deres hidtidige læring og erfaringer, er det væsentligt, at de professionelle evner at opbygge
inkluderende fællesskaber, der bygger på anerkendelse og respekt.
7. Da modersmålet spiller en betydningsfuld rolle i barnets tilegnelse af dansk som andetsprog,
er det vigtigt, at forældrene ved, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling bedst
muligt.
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8. Da forældrene spiller en afgørende rolle i barnets sprogudvikling, er det er vigtigt at forstå
forældrene som en sproglig ressource, der kan understøtte, udfordre og bibringe eleven
sproglige nuancer.
9. Da flere års deltagelse i modersmålsbaseret undervisning (2 år og derover) bidrager positivt
til elevernes læring – både inden for andetsproget og inden for grundskolens øvrige fag – er
det vigtigt, at modersmålet inddrages som ressource i undervisningen.
10. Da et veludviklet skolefagligt sprog har stor betydning for tosprogede elevers muligheder for
at klare sig på lige fod med deres etsprogede jævnaldrende, er det vigtigt, at fokus på tosprogede elevers sproglige udvikling fastholdes gennem hele skoleforløbet.
11. Da der er en risiko for at tosprogede elever stagnerer i deres læring og udvikling efter endt
basisundervisning, er det vigtigt, at der også i almentilbuddet fortløbende er fokus på sproglig
og faglig udvikling som to sideløbende processer
12. Da kvalitet i undervisningen af tosprogede elever kræver viden om andetsprogstilegnelse
mv., er det vigtigt, at lærerne både i basisundervisningen og almentilbuddet har formelle
kompetencer på området.
Skoleforvaltningens vurderinger på baggrund af analysen
På baggrund af ovenstående konklusioner og anbefalinger er det Skoleforvaltningens overordnede
vurdering at både skolerne og Læring og Pædagogik arbejder målrettet med at videreføre og forbedre
en praksis, der kan leve op til de anbefalinger analysen har afdækket.
Der igangsættes eksempelvis en særlig pædagogisk indsats i form af basisundervisning for nyankomne tosprogede elever i den nuværende praksis og skolerne har adgang til vejledning i at tilrettelægge
basisundervisningen ud fra den tilgængelige viden om, hvordan der skabes effektiv basisundervisning
af høj kvalitet.
Med den nuværende praksis er der forbedrede muligheder for at skabe en tidlig og tæt sammenhæng
mellem basisundervisningen og elevernes almene klasser, da basisundervisningen foregår på alle
relevante skoler. Endelig er der et vedholdende fokus på sproglig udvikling som en fortløbende proces
gennem den supplerende undervisning i dsa efter afsluttet basisundervisning.
Alle tosprogede elever fra EU-lande, EØS-lande, Færøerne eller Grønland får i dag et tilbud om kommunalt betalt modersmålsundervisning forudsat at forældrene ønsker det og at der er min. 12 elever
der har behov herfor. Hovedparten af de tosprogede elever i Aalborg Kommune har alene mulighed
for at få flere års deltagelse i modersmålsbaseret undervisning gennem basisundervisningen og den
efterfølgende supplerende undervisning i dsa.
Det er Skoleforvaltningens vurdering, at der er behov for særlig opmærksomhed på at udvikle følgende aspekter af praksis i den igangværende implementeringsproces for at leve op til anbefalingerne:




Alle skoler forbedrer deres indsats med at integrere dsa som en dimension i undervisningen
med henblik på at tosprogede elevers sproglige såvel som faglige udvikling stimuleres i alle
fag.
Udvikle indsatsen for et godt forældresamarbejde på alle skoler – herunder medarbejdernes
viden og kompetencer inden for forældresamarbejde.
Opkvalificere medarbejderne gennem kompetenceudvikling, så der er den nødvendige viden
til stede som grundlag for kvalificerede undervisningstilbud i både modtagelsestilbuddene, i
supplerende dsa-undervisning og den øvrige almene undervisning.

Den nuværende praksis skal virke i mindst to år før det er muligt at lave en første vurdering af kvaliteten i tilbuddet i forhold til den tidligere praksis med modtagerklasser på udvalgte skoler.
På baggrund af erfaringerne fra Aarhus og København kommuner med en fordelingsmodel for udvalgte grupper af tosprogede elever er det Skoleforvaltningens vurdering:
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At en bedre fordeling af tosprogede elever kan bidrage positivt til de tosprogede elevers faglige resultater,
At en fordelingsmodel kan bidrage til en mere jævn fordeling af tosprogede elever mellem skolerne.
Det er dog ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang indsatsen vil kunne udjævne de nuværende
forskelle i andelen af tosprogede elever på skolerne,
At det er muligt at indføre metoder til bedre fordeling af tosprogede elever mellem skolerne på en
måde, så både forældre til de pågældende tosprogede elever samt forældrene til øvrige elever
accepterer indsatsen og anerkender værdien heraf,
At en bedre fordeling af tosprogede elever kan bidrage til, at flere etnisk danske elever og forældre
bliver inddraget i indsatsen for bedre integration af tosprogede elever og deres familier i det danske samfund,
At en fordelingsmodel vil medføre øgede udgifter til sprogscreening, rådgivning og vejledning af
forældre, pædagogiske indsatser (fx integrationsvejledere), skolebefordring og administration,
At en fordeling af udvalgte grupper af tosprogede elever mellem skolerne umiddelbart vil være i
strid med princippet om ’Distriktets børn på distriktets skole’. Dette princip ligger til grund for den
nuværende praksis på tosprogsområdet.

Anbefalinger
På baggrund af ovenstående konklusioner anbefaler Skoleforvaltningen:
At den igangværende implementering af ny praksis på tosprogsområdet fortsættes,
At implementeringsarbejdet styrkes indenfor forældresamarbejde, dsa som en dimension i alle fag
samt kompetenceudvikling af medarbejdere både i basisundervisningen og i den almene undervisning i skolens fag.
At der sikres ro til implementeringsarbejdet de næste to-tre år,
At Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i fællesskab iværksætter et flerårigt program, der har til formål at udvikle et fælles fagligt fundament for arbejdet med tosprogede børns sprogudvikling samt at udvikle indsatserne på området i begge forvaltninger på baggrund heraf.
Hvis Byrådet ønsker at indføre nye indsatser for bedre integration og fordeling af tosprogede elever
mellem skolerne, anbefaler Skoleforvaltningen:
At der arbejdes med tilpasninger af bosætningspolitikken som den bæredygtige og langsigtede
løsning i forhold til bedre integration og fordeling af tosprogede elever og deres familier i hele
Aalborg Kommune,
At en eventuel model for bedre integration og fordeling gennem ændrede skolevalg baseres på
rådgivning og frit skolevalg frem for pålæg og begrænsning af frit skolevalg.
Argumentet for den sidste anbefaling er, at rådgivning og frit skolevalg vil fungere bedre med princippet om distriktets børn på distriktets skoler, end pålæg og begrænsning af retten til frit skolevalg.
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Bilag 1
Kommissorium - Undersøgelse af tosprogsområdet i skolevæsnet 2017
Baggrund

Byrådet vedtog den 9. januar 2017 at gennemføre et servicetjek af integrationen på skole- og dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune i form af to undersøgelser – et på dagtilbudsområdet og et på skoleområdet. De lokale daginstitutioner og skoler skal ses som en del af de lokalsamfund, de befinder sig i.
Det handler både om, at en god integration begynder ved forældrene og at emnet vurderes i en helhed i
forhold til de øvrige indsatser på området.
Ved tosprogede børn/ elever forstås børn og unge, der har et andet modersmål end dansk, og som først
ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem daginstitution/ skolens undervisning,
lærer dansk8.
Nærværende kommissorium gælder for undersøgelsen på skoleområdet.
Formål

Undersøgelsen skal understøtte et langsigtet mål om en vellykket integration af tosprogede børn og
unge i lokalsamfundene i Aalborg Kommune.
På den baggrund er det formålet med undersøgelsen at tilvejebringe følgende:


Status på integrationsindsatsen med særligt fokus på folkeskolerne.



Anbefalinger vedr. mulige nye tiltag for at forbedre integrationsindsatsen.



Belyse mulige konsekvenser af de anbefalede tiltag – herunder økonomi og juridisk grundlag.

Undersøgelsens indhold

Undersøgelsen består af følgende fire dele:
1) Forskningsbaseret viden om området.
2) Andre kommuners erfaringer med kvoter for tosprogede elever og de juridiske og økonomiske
vilkår herfor.
3) Et servicetjek af integrationen i folkeskolerne i Aalborg Kommune:

8



Fordelingen af elever med dansk, vestlig og ikke-vestlig baggrund i kommunens folkeskoler



Eksisterende praksis og udfordringer i overgangen mellem dagtilbud og folkeskole (indskrivningsprocenter, sprogvurderinger, behovet for basisundervisning)



Eksisterende praksis og udfordringer i folkeskolerne
(dækningsgrader, afgangskarakterer)



Eksisterende praksis og udfordringer i overgangen mellem folkeskoler og ungdomsuddannelse
(afgangskarakterer, overgangsfrekvenser)

Definitionen er fra Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.
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Organisatorisk forankring

Der nedsættes en arbejdsgruppe i Skoleforvaltningen som udarbejder undersøgelsen under ledelse af
direktør Martin Østergaard og læringschef Kristina Kristoffersen. Karen Nygaard Kristensen er tovholder i arbejdsgruppen.
Udkast til undersøgelsen fremlægges for og drøftes med Integrationsrådet med henblik på sparring og
input inden undersøgelsen færdiggøres.
Overordnet tidsplan

Kommissoriet for undersøgelsen forventes godkendt i Skoleudvalget på mødet 7. marts 2017. Den
politiske behandling af undersøgelsen forventes at ske på følgende møder:
6. april:

FL Skoleforvaltningen

2. maj:

Skoleudvalget

15. maj:

Magistraten

22. maj:

Byrådet.
Skoleforvaltningen
16. februar 2017
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Bilag 2
Deklaration af de anvendte data i den statistiske analyse
Data om tosprogede elever og alle elever (klassetrin, modersmål mv.) registreres på skolerne og indberettes til Skoleforvaltningen. Disse data er anvendt i analysen. Oplysninger om antallet af elever på
skolerne er opgjort pr. 5. september 2016 mens oplysninger om tosprogede elever på skolerne er
opgjort pr. 6. februar 2017. Oplysninger om antallet af elever i modtageklasser er opgjort pr. 17. januar 2017.03.30
Oplysninger om afgangskarakterer for alle elever og tosprogede elever er indhentet fra ’Uddannelsesstatistik’ – på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det samme er data om alle elevers trivsel på
skolerne samt oplysninger om socioøkonomisk profil for skolerne.
Data om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt om uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse er udtrukket fra UU Aalborgs database – UU Vej.
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