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1.        Organisering af dansk som andetsprogsundervisning 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til en ny model for organisering af basisundervisning og supplerende 
undervisning til tosprogede elever.  

Økonomi 

Se bilag. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

I dag er der tre ungehold for primært 12-16 årige (og yngre hvis analfabeter) i Juelsminde, 
Løsning og Tørring. Her får eleverne basisundervisning og udsluses til almenklasser i henhold 
til ”loven om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn 
og unge”. Denne lov trådte i kraft august 2016 og udløber 31. juli 2021. 
 
Øvrige elever indskrives ved ankomsten til Danmark på distriktsskolen i alderssvarende 
klasser.  
 
På udvalgsmøde 30.11.2020 blev følgende besluttet: Forvaltningen udarbejder forslag til den 
fremtidige organisering, som viser henholdsvis en central og en lokal forankret model, samt en 
særlig opgave i forhold til ungegruppen. Dette præsenteres som beslutningstema på 
udvalgsmøde 11.1.2021 

Sagsfremstilling 

På baggrund af ovenstående lovs ophør 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 supplerende 
undervisning. 

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 almenklasse uden sprogstøtte, hvis eleven har behov herfor.  

Basisundervisningen skal foregå uden for klassens rammer, enten på hold, som 
enkeltmandsundervisning eller i modtagelsesklasse. 
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I bekendtgørelsen for dansk som andetsprog §3 beskrives det, at supplerende undervisning i 
dansk som andetsprog skal gives til tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den 
almindelige undervisning i klassen. 

I bilaget uddybes ovenstående i forhold til Hedensted Kommunes nuværende praksis, og der 
fremlægges 3 forslag til, hvordan organiseringen kan se ud fremadrettet. 

Administrationen indstiller, 

At der tages stilling til, hvordan den fremtidige organisering skal være. 
At der tages stilling til, om forslaget skal sendes i høring frem til den 12.2.2021 mhp. videre 
behandling på udvalgsmødet den 1.3.2021  

Beslutning 

Udvalget ønsker model 1 sendt ihøring, med en beskrivelse af muligheden for fleksibelt og 
tidsbegrænset, at kunne anvende satellitter/lokale forløb efter behov. Forvaltningen 
udarbejder på den baggrund en opdateret beskrivelse, som sendes i høring frem til 12.2.2021 
med forventet videre behandling den 1.3.2021. Her skal ligeledes tages stilling til den 
fremadrettede finansiering. 
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