
 

 
 
 
 
 

 
 
Baggrundsnotat vedr. organisering af dansk som andetsprog 

 
Hyrdebrev fra Undervisningsministeriet med indskærpelser vedr. praksis 
På baggrund af ophør af ”loven om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning 
til visse udenlandske børn og ung” pr. 31. juli 2021 og et hyrdebrev af 11.11.2020 fra 

Undervisningsministeriet med en række indskærpelser, skal vi have ændret vores praksis 
omkring undervisningen i dansk som andetsprog, herunder både basis- og den supple-
rende undervisning. Se hyrdebrevet og yderligere oplysninger i opsamlingsnotat fra ud-
valgsmøde i Læring den 30.11.20 
 
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 almenundervis-
ningen, har krav på basisundervisning. 

 En elev må ikke indskrives i en almenklasse uden sprogstøtte, hvis eleven har be-
hov herfor.  

 Basisundervisningen skal foregå uden for klassens rammer, enten på hold, som 
enkeltmandsundervisning eller i modtagelsesklasse. 

 I bekendtgørelsen for dansk som andetsprog §3 beskrives det, at supplerende un-

dervisning i dansk som andetsprog skal gives til tosprogede elever, som er i stand 
til at deltage i den almindelige undervisning i klassen. 

 
Behandling i Udvalg for Læring  
På baggrund af ovenstående, blev Udvalg for Læring den 11.01.2021 fremlagt 3 forslag 
(slide 8-13) til, hvordan organiseringen af dansk som andetsprog kan se ud fremadrettet. 
 
Basisundervisning 
Udvalget sendt forslag 1 med placering af basisundervisning til nyankomne elever ude-
lukkende på Tørring Skole i høring i januar 2021. 
På baggrund af de indkomne høringssvar, indstiller udvalget den 1.3.2021 en model til 
byrådet, hvor der etableres basisundervisning til nyankomne elever både i Tørring og Ju-
elsminde. Dette for at imødekomme de udtalte opmærksomhedspunkter i høringssvarene 
omkring transporttiden for børnene. Set over de seneste 2 år har vi modtaget 36 elever i 
den gruppe, der fremadrettet er berettigede til basisundervisning. 

 
Supplerende undervisning i dansk som andetsprog 
Dansk som andetsprog til tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den alminde-
lige undervisning i klassen, har vi hidtil udelukkende givet til de elever, der er ankommet 
til Danmark inden for de seneste tre år. Med ovenstående indskærpelse vil det fremad-
rettet være nødvendigt at tildele midler til alle elever, der har behov for dansk som an-
detsprog uanset hvor længe, de har været i Danmark. Udvalget indstiller derfor, at den 

årlige tildeling til denne opgave øges, så den fremadrettet svarer det til ca. ½ undervis-
ningstimer. pr elev i målgruppen, der vil bliver fordelt mellem skolerne ud fra deres aktu-
elle elevgruppe. 
Pt. har vi 547 elever indskrevet med andet modersmål end dansk. 
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Økonomi 
Den årlige merudgift til den model, Udvalget for Læring besluttede på møde den 1. 
marts, vil udgøre 6,5 mio. kr.  

 
Beløbet fremkommer som: 

 1 mio. kr. til basisundervisning i Tørring og Juelsminde (øges fra 3 til 4 mio. kr.) 
 5,5 mio. kr. til supplerende undervisning i dansk som andetsprog på de lokale 

skoler (øges fra 2,1 til 7,6 mio. kr.). 
 
Finansiering:  
2021: Fra august til december sker finansiering af centrale midler fra Folketinget til ’Løft 
af folkeskolen’.  
 
2022: For kalenderåret vil finansiering af merudgifter skulle indgå i budgetforhandlin-
gerne i Hedensted Kommune. 


