
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringsbrev udkast til ny organisering af dansk som andetsprog 

Hedensted Kommune sender udkast til ny organisering af dansk som andets-
prog i høring. Høringsfristen er 12. februar 2021.  

Jeres høringssvar sendes til horing.laering@hedensted.dk senest 12. februar 2021. 

Baggrund 
I dag er der tre ungehold for primært 12-16årige i Juelsminde, Løsning og Tørring. Her 
får eleverne basisundervisning og udsluses til almenklasser i henhold til ”lov om kommu-
nale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge”. Den-
ne lov trådte i kraft august 2016 og udløber 31. juli 2021. Øvrige elever indskrives ved 
ankomsten til Danmark på distriktsskolen i alderssvarende klasser. 

På baggrund af ovenstående lovs ophør og et hyrdebrev af 11.11.2020 fra Undervis-
ningsministeriet med en række indskærpelser, skal der ændres i vores praksis omkring 
undervisningen i dansk som andetsprog. 

I hyrdebrevet indskærpes det at: Tosprogede børn og unge i alderen 5-18 år ankommet 
inden for de sidste to år uden de nødvendige dansksproglige forudsætninger, for at indgå 
i almenundervisningen, har krav på basisundervisning. En elev må ikke indskrives i en al-
menklasse uden sprogstøtte, hvis eleven har behov herfor. Basisundervisningen skal fo-
regå uden for klassens rammer, enten på hold, som enkeltmandsundervisning, på mod-
tagehold eller i modtagelsesklasse. 

Fremtidig organisering 
Organiseringen af dansk som andetsprog på skoleområdet i Hedensted Kommune tager 
fremover udgangspunkt i, at nyankomne elever skal modtage basisundervisning i dansk 
som andetsprog, som det er beskrevet i lovgivningen §2-7. 
Udgangspunktet er et fokus på elevernes progression, således at de hurtigst muligt bliver 
i stand til at deltage fuldt ud i den almindelige undervisning på deres distriktsskole.  

Modellen for kommende organisering er, at der oprettes tre modtagelsesklasser på en 
skole i kommunen. Derved skabes et kompetencecenter inden for dansk som andets-
progsundervisning i forhold til nyankomne elever. Dette kompetencecenter skal også ha-
ve en understøttende funktion i forhold til almenskolerne. Ved at samle basisundervisnin-
gen et sted, bliver det også muligt at lave tre klasser og dermed matche eleverne både 
aldersmæssigt og efter forudsætninger.  
 
Elever, der ankommer til Hedensted Kommune uden dansksproglige kundskaber, starter 
med basisundervisning på fuld tid på Tørring Skole i maksimalt to år. 
Ved en placering på en skole med 10.klasse vil der være mulighed for at imødekomme 
Bekendtgørelsens §4 om udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosproge-
de elever, der er flyttet til Danmark, efter de er fyldt 14 år. Der kan således bygges vide-
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re på det allerede etablerede samarbejde mellem basistilbud og almenklasser. Begræns-
ningen på to år gælder ikke for elever, der optages i en udvidet modtagelsesklasse. Ele-
verne i udvidede modtagelsesklasser skal ikke have et tilhørsforhold til en almindelig 
klasse, men de bør i videst muligt omfang have aktiviteter sammen med skolens andre 
elever i 8. til 10. klasse. 
 
I beslutningen omkring placeringen har der bl.a. været blik for, hvor der er opbyggede 
erfaringer og kompetencer i undervisning i dansk som andetsprog gennem en lang år-
række, og hvor det at arbejde med dansk som andetsprog har været et vilkår i alle klas-
ser i mange år. Behovet for viden og erfaringer i overgange mellem basistilbud til al-
menklasse samt fagspecifikke kompetencer ift. afdækning af elevernes sprog, forældre-
samarbejde, og samarbejde med relevante understøttende funktioner er en del af den 
kompleksitet, der er i arbejdet med elever med dansk som andetsprog. Det betragtes 
dermed som nyttigt med i forvejen opbyggede systematikker ift. at modtage og inkludere 
elever med dansk som andetsprog på alle klassetrin. Med en samling af alle basiselever-
ne på samme matrikel ses der desuden mulighed for mere kvalificeret holddeling. 
 
I den beskrevne model vil der ligge en mulighed for, at der, i lokale tilfælde med en øget 
tilvækst af nyankomne på samme tid i samme skoledistrikt, kan oprettes klasser med 
tidsbegrænsede forløb for basisundervisning i dansk som andetsprog under gældende 
lovgivning for basisundervisning. Undervisningen forestås af det DSA.-uddannede perso-
nale fra Tørring Skole, der fungerer som et udkørende team, der dog stadig har ansæt-
telse på Tørring Skole.   
 
Tildeling til supplerende dansk som andetsprogsundervisning på al-
menskolerne 
I hyrdebrevet er der endvidere en skærpelse af forpligtelsen til at give supplerende dansk 
som andetsprogsundervisning til de elever, der har behov for det, og som ikke betragtes 
som nyankomne. Formålet hermed er at give eleverne øget udbytte af undervisningen 
generelt.  
 
Derfor styrkes tildelingen til supplerende DSA.-undervisning ude på almenskolerne i for-
hold til, hvor mange elever man har med andet modersmål end dansk. Dette betyder en 
væsentlig forøgelse af budgettet på dette område. Tildelingsmodellen for dette er ikke 
endeligt færdig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Udvalget for Læring  
Ole Vind, udvalgsformand 


