
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAT: MÅL OG RAMMER 
Særligt grundskoletilbud for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine 
 
 

Baggrund 
Et bredt flertal i Folketinget indgik d. 21. april 2022 aftale om at give kommunerne øget fleksibilitet 
i forbindelse med modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine: 
 

Aftalepartierne er derfor enige om, at der indføres særlige regler for fordrevne børn og 
unge med opholdstilladelse efter særloven for at give kommunerne øget fleksibilitet til at 
kunne håndtere modtagelsen af nyankommne børn og unge fra Ukraine på børne- og un-
dervisningsområdet. 
 
Kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud til fordrevne børn og unge fra 
Ukraine med opholdstilladelse efter særloven. Tilbuddene har en midlertidig karakter med 
henblik på modtagelse af de fordrevne børn og unge. Tilbuddene skal sigte mod at give for-
drevne børn og unge de nødvendige færdigheder til at indgå i almindelige tilbud. Når bør-
nene eller de unge vurderes at kunne optages i et alment tilbud, og at kunne deltage i den 
almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog, vil de have 
mulighed for at flytte til et alment tilbud, såfremt de ønsker det, i henhold til gældende 
regler. 

 
 
Formål  
I Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine §4, stk. 2 
står der: 
 

”Særlige grundskoler skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og fær-
digheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. 
Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kend-
skab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestil-
ling mellem kønnene.”.  

 
Der optages løbende 6-16 årige. På baggrund af individuelle vurderinger, kan der optages elever, 
der er fyldt 17 år.  
 
Eleverne kan gå i tilbuddet, indtil de er klar til udslusning, eller indtil tilbuddet ophører 31. juli 
2023. Eleverne påbegynder udslusning til almenklasse hurtigst muligt efter skoleleders vurdering.  
 
Bevillinger til og økonomiske rammer for særlige grundskoler 
Grundskoletilbuddet etableres tidsbegrænset i skoleåret 2022-23 og gives bevilling til at kunne an-
sætte tre lærere.  
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Struktur, klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, skolefritidsord-
ning. 

 Med grundskoletilbuddet tilbydes undervisning for aldersgruppen svarende til børnehave-
klasse og 1.-9. klassetrin. 

 Efter skoleleders vurdering gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 
 Alle elever på 0.-4. (5) klassetrin gives mulighed for indskrivning i SFO på ordinære vilkår 

og med forældrebetaling i henhold til de af kommunalbestyrelsen vedtagne takster. 
 
 
Antal skoledage og rammer for klassedannelsen, elevernes undervisningstimetal og sko-
ledagens længde 

 Grundskoletilbuddet følger folkeskolens feriekalender med 200 skoledage. 
 Der etableres to klasser bestående af elever fra 0.-4. klassetrin og 5.-9 klassetrin. Der kan 

efter skoleleders beslutning etableres opdeling i flere klasser.  
 Elevernes ugentlige undervisningstimetal udgør 20 lektioner med en skoledag fra kl. 8 til 

12 dagligt. Der kan efter skoleleders beslutning fastsættes et højere ugentligt timetal. 
 
Frivillige madordninger  
Der tilbydes ikke madordning 
 

Lærerkvalifikationer 
Loven stiller ingen særlige kvalifikationskrav. I Hedensted Kommune forventes det dog, at mini-
mum én af de ansatte er læreruddannet og har linjefagsuddannelse i dansk som andetsprog eller 
et fremmedsprog, kursus i dansk som andetsprog og/eller erfaring med undervisning af tospro-
gede. 
 

Indskrivning/henvisning 
Fordrevne børn og unge fra Ukraine med bopæl i Juelsminde Skoledistrikt indskrives som udgangs-
punkt i det særlige grundskoletilbud. Læring i Skolen kan efter individuel vurdering og efter dialog 
med skoleleder beslutte, at børn, der er fordrevet fra Ukraine, og som har bopæl andet sted i He-
densted Kommune tilbydes indskrivning.  
 


