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1. Indledning
I følgende håndbog findes relevante informationer for modtagerskoler (skoler med
modtagelsesklasser/-hold) i Silkeborg Kommune. Håndbogen beskriver både de
lovgivningsmæssige rammer samt de lokale beslutninger og retningslinjer for
arbejdet med modtagelsesklasser i Silkeborg Kommune. Håndbogen kan læses som
en sammenhængende beskrivelse af arbejdet med nyankomne elever i Silkeborg
Kommune, eller kan bruges til at finde den ønskede information under en enkelt
overskrift.
Håndbogen revideres løbende. Videncenter for sprog og læsning (VSL) vil meget gerne gøres
opmærksom på evt. ønsker, mangler eller uklarheder, som opleves af håndbogens brugere.

2. Hvem starter i modtagelsesklasse?
Nyankomne børn og unge (6-22 år), som ved ankomsten kan meget lidt eller intet dansk, starter i
Silkeborg Kommune deres skolegang i en modtagelsesklasse.
Der kan både være tale om et barn, som netop er ankommet til Danmark, og om et barn, som har
været i Danmark i så kort en periode, at det endnu ikke har tilegnet sig dansk nok til at starte i en
almenklasse.
Der kan også være tale om et barn med danske forældre, som har boet i udlandet, men som ikke har
talt dansk med sine forældre. Det væsentlige er en kvalificeret vurdering af, hvorvidt barnet har de
dansksproglige forudsætninger for at få et udbytte af undervisningen i en almenklasse. Hvis der er tvivl
om, hvorvidt barnet kan starte direkte i en almenklasse, foretager Videncenter for sprog og læsning en
sprogvurdering på dansk.
For de ældstes vedkommende (ankomst i alderen 18-22 år) foretager deres jobkonsulent i
Beskæftigelsesafdelingens Integrationsafdeling en individuel vurdering af, hvorvidt vedkommende skal
gå på Sprogcenteret eller i en modtagelsesklasse på Silkeborg Ungdomsskole. Sidstnævnte har 9.
klasses afgangsprøve som mål.

De lovgivningsmæssige rammer
for arbejdet med
modtagelsesklasser findes i
Folkeskoleloven og den deraf
afledte ’Bekendtgørelse om
folkeskolens undervisning i dansk
som andetsprog’ (af 20. juni
2016). Bekendtgørelsen kan
læses her:
https://www.retsinformation.dk/F
orms/R0710.aspx?id=183352

<a href="https://www.freepik.com/photos/school">School photo created by gpointstudio - www.freepik.com</a>
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3. Fakta om modtagelsesklasser
Folkeskoleloven opstiller følgende rammer for en modtagelsesklasse:
En modtagelsesklasse bør maksimalt bestå af 12 elever. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte, at en klasse kan være på op til 15 elever, hvis det vurderes forsvarligt i forhold til
undervisningens kvalitet. Har eleverne overvejende samme sproglige baggrund og øvrige
forudsætninger, kan kommunalbestyrelsen godkende en klassestørrelse på op til 18
elever.
I Silkeborg Kommune kan det på enkelte tidspunkter i løbet af skoleåret være nødvendigt
at overstige det tilrådede elevantal, så der i en kortere periode er op til 15 elever i en
klasse. Dette gør sig f.eks. gældende, hvis der kommer mange nye elever i samme
aldersgruppe inden for et kort tidsrum. Det tilstræbes dog så vidt som muligt, at klasserne
er på maksimalt 12 elever, af hensyn til den store grad af undervisningsdifferentiering,
som er nødvendig i en modtagelsesklasse.

En modtagelsesklasse må omfatte tre klassetrin. Har eleverne overvejende samme
sproglige baggrund og øvrige forudsætninger, kan en klasse dog omfatte højest fem
klassetrin.
I Silkeborg Kommune klasseplaceres eleverne efter bopælsdistrikt og ikke efter de
forudsætninger, de kommer med. Derfor omfatter en modtagelsesklasse, som
udgangspunkt, tre klassetrin. Der er dog lavet en lokalbeslutning om, at på
modtagerskoler med to modtagelsesklasser, er der max 10 elever i hver klasse og den
enkelte klasse kan omfatte fire klassetrin.

En elev må maksimalt opholde sig to år i en modtagelsesklasse – med mindre
eleven er 14 år eller ældre ved ankomsten og/eller ikke tidligere har modtaget
undervisning i at læse og skrive.
<a href="https://www.freepik.com/photos/background">Background photo created by nensuria www.freepik.com</a>

Eleverne skal i begyndelsen undervises i modtagelsesklassen i alle eller en del af
deres timer og skal efterhånden have en del af deres undervisning i en
almindelig klasse.
<a href="https://www.freepik.com/photos/school">School photo created by gpointstudio www.freepik.com</a>

Undervisning i en modtagelsesklasse, også kaldet basisundervisning i dansk som
andetsprog, gives til elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved
optagelsen kan deltage i undervisningen i en almenklasse

3

4

4. Principper for undervisning af nyankomne elever i Silkeborg Kommune
Undervisning af nyankomne elever er en kompleks opgave. Der kan være en stor variation i elevernes
erfaringer, både fagligt, socialt og sprogligt, ligesom det er et vilkår for planlægning og afvikling af
undervisningen, at der løbende hen over året starter nye elever, mens andre udsluses. For at sikre en
ensartet tilgang til opgaven, er der opstillet nogle principper for undervisning af nyankomne elever i
Silkeborg Kommune. Dog anses det for væsentligt, at hver skole løser opgaven på en måde, der er
hensigtsmæssig lokalt, da der er stor forskel på skolernes erfaringer, elevgrundlag, størrelse og
organisering. Det fælles udgangspunkt for modtagerskolerne er de nedenstående principper.
Principperne er udviklet i et samarbejde mellem modtagerskolerne og Videncenter for sprog og læsning
og betragtes ikke som statiske.
Principperne bygger på pointer fra et litteraturstudie, udarbejdet for Undervisningsministeriet af
Rambøll i 2015. Litteraturstudiet samler viden om undervisning af nyankomne og peger på en række
tendenser, som kan udledes, når man sammenholder forskning og praksisbeskrivelser på området.

Læs hele
litteraturstudiet her:

A. Tæt tilknytning til almenklasse
Opholdet i en modtagelsesklasse er midlertidigt og skal skabe det sproglige fundament, eleven skal
bygge videre på. Eleven skal fra starten opleve at indgå i skolens almene undervisningsmiljø i det
omfang, eleven får udbytte af det. Når en elev starter i modtagelsesklasse, skal der således samtidig
afsættes en plads til eleven i en almenklasse på samme skole og etableres et tilhørsforhold til denne
klasse, både fagligt og socialt. Eleven kan f.eks. indgå i sociale arrangementer med almenklassen og
tilbringer en stigende andel af sin undervisning i denne klasse.
En nyankommet elev vil ofte fra begyndelsen eller efter ganske kort tid kunne deltage i enkelte timer i
almenklassen. Det beror på en individuel vurdering, hvilke fag eleven starter med, med udgangspunkt i
hvilke erfaringer eller faglige styrker eleven har med sig.
En modtagerskole har brug for klare aftaler om den tidlige tilknytning til almenklassen, således at
modtagelsesklasseelevernes tilknytning og senere overgang til en almenklasse, bliver et fælles ansvar
for modtagelsesklasselærere og lærere i almenklasserne. Aftal f.eks. hvem der tager stilling til
klasseplacering, og hvordan det løbende samarbejde mellem lærerne skal foregå.
For nogle elever kan der være behov for en periode i det lille og trygge miljø, som modtagelsesklassen
udgør, f.eks. hvis et barn er stærkt traumatiseret. I sådanne tilfælde vurderer lærerne omkring barnet,
hvornår det er hensigtsmæssigt, at tilknytningen finder sted.
B. Kortest mulig opholdstid i modtagelsesklassen
Lærerne vurderer på baggrund af den løbende vurdering af elevens dansksproglige udvikling, i hvilket
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omfang eleven skal indgå i en almindelig klasse i enkelte fag, og hvornår eleven er klar til fuld
udslusning til almenklassen. Opholdstiden i modtagelsesklassen er individuel og afhænger af, hvor
hurtigt den enkeltes dansksproglige tilegnelse forløber. Dog må det forventes, at tilegnelsen af dansk
forløber hurtigst for de yngste elever. Der er derfor en forventning om, at de yngste elever (6-7 år)
kan udsluses fuldt til en almenklasse inden for det første år, med mindre særlige forhold gør sig
gældende. For øvrige elever er der en forventning om, at eleverne udsluses fuldt senest efter to år.
Dette gælder dog ikke, såfremt eleven optages i folkeskolen på mellemtrinnet eller senere, uden
tidligere at have modtaget undervisning i at læse og skrive.
Det er overordnet set vigtigt, at der løbende aktivt tages stilling til, hvorvidt en elev fortsat har brug
for grundlæggende undervisning i dansk som andetsprog, eller om eleven kan deltage i og få udbytte
af den almene undervisning gennem f.eks. forforståelse, visualisering og andre sprogunderstøttende
aktiviteter. Eleverne kan ikke tilegne sig et fuldt dansk som andetsprog i løbet af de maksimale to år i
modtagelsesklassen, men får i modtagelsesklassen det basale dansk på plads og får strategier, der gør
dem i stand til at indgå i den almene undervisning. Tilegnelsen af dansk fortsætter i årene efter
opholdet i modtagelsesklassen og understøttes af den supplerende undervisning i dansk som
andetsprog.
C. Sprogvurdering og statusmøder
For at vurdere, hvornår en elev kan tilstrækkeligt dansk til at indgå fuldt i en almenklasse, er det
nødvendigt løbende at følge den dansksproglige udvikling på de fire kompetenceområder tale, lytte,
læse og skrive. Et af de materialer, der kan anvendes til formålet, er ministeriets materiale, ”Hele
vejen rundt om elevens sprog og ressourcer”. Udover til den løbende opfølgning, kan materialet også
anvendes ved modtagelsen af nye elever, for at få indblik i elevernes undervisningserfaringer og
kompetencer på modersmålet. Modtagerskolerne har mulighed for at få løbende sparring fra VSL, som
også har tilbudt et introforløb.

Materialet er tilgængeligt via EMU. Følg link:

Fra 2017/18 har VSL afholdt årlige statusmøder med kommunens modtagelsesklasser/- hold. På
statusmøderne drøftes de elever, der har været i modtagelsesklassen et år eller længere.
D. Et sammenhængende skoleforløb i et stærkt fagligt miljø
Silkeborg Kommune er bl.a. kendetegnet ved, at nyankomne familier boligplaceres eller bosætter sig i
bestemte områder. Dette betyder også, at få skoler underviser hovedparten af kommunens
nyankomne og øvrige tosprogede elever.
Der er fortsat et stort kommunalt fokus på at opbygge og understøtte et stærkt fagligt miljø på de
skoler, der varetager opgaven omkring kommunens modtagelsesklasser. Dette skal sikre, at eleverne
får det bedst mulige pædagogiske tilbud, både mens de går i og når de er udsluset fra
modtagelsesklassen.
Med henblik på at give så mange af de nyankomne elever som muligt et sammenhængende
skoleforløb, gøres følgende:
Til Sølystskolen visiteres hovedsageligt elever, som er bosiddende i distriktet.
Elever, som visiteres til modtagelsesklasse på Skægkærskolen, opfordres til at forblive på
modtagerskolen efter endt ophold i modtagelsesklassen, også selvom modtagerskolen ikke er
distriktsskole. Hvis en elev bliver på en af disse skoler, kan eleven efter endt ophold i
modtagelsesklassen fortsat få et buskort, således at transporten til og fra skole ikke bliver en udgift for
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familien – her gælder lovgivningsmæssige kriterier for afstand til og fra skole. Se evt. afsnit 5B om
’transport for elever i modtagelsesklasse’.
Hovedparten af de elever, der visiteres til modtagelsesklasse på Fårvang Skole, er bosiddende i
distriktet. De elever, der ikke bor i distriktet, har en vis afstand til deres distriktsskole. Det er derfor op
til forældrene, hvorvidt de ønsker deres barn skal forblive på modtagerskolen, men der opfordres ikke
eksplicit til det fra kommunal side.
Der er et målrettet fokus på at opkvalificere kommunens skoler i forhold til undervisning i dansk som
andetsprog, bl.a. gennem efteruddannelse. Læs nærmere i ’Styrkelse af fagligheden for tosprogede
børn i Silkeborg Kommune’ her:

5. Opstart i og udslusning fra modtagelsesklasse
I de følgende afsnit A-D findes faktuelle oplysninger om elevens opstart og udslusning fra
modtagelsesklassen og de opgaver, der skal løses i den forbindelse.
A. Visitation til det rette undervisningstilbud
Når en nyankommet elev skal starte i skole, afholder en af VSLs to kommunale konsulenter for
tosprogede børn og unge, en visitationssamtale med eleven og dennes forældre. Der er altid en tolk til
stede ved samtalen. I samtalen deltager en integrationsvejleder, hvis der er tale om elever med
flygtningebaggrund.

Samtalen skal først og fremmest afklare, hvorvidt eleven skal starte i modtagelsesklasse. Eleven kan
have lært dansk i et omfang, som betyder, at eleven kan starte i en almenklasse med supplerende
dansk som andetsprog. Er der tvivl, fortages en sprogvurdering på dansk.
Såfremt en elev skal starte i modtagelsesklasse, informeres elev og forældre ved samtalen om, hvad
det vil sige at gå i en modtagelsesklasse; at det er et tidsbegrænset ophold med henblik på videre
skolegang i en almindelig klasse/et alment tilbud, når eleven har lært tilstrækkeligt dansk. Samtalen
har også til formål, at kommunen får kendskab til elevens baggrund og forudsætninger; bl.a. tidligere
skolegang, sundhedsoplysninger samt andre relevante forhold. På baggrund af samtalen udfyldes et
visitationsskema, som sendes til den modtagerskole, hvor eleven skal gå i modtagelsesklasse.
Enkelte børn starter deres skolegang i modtagelsesklasse efter at have gået ganske kort tid i
børnehave. Tosprogede skolestartere visiteres ved behov til modtagelsesklasse af en tosprogsvejleder
fra VSL. Tosprogsvejlederen vurderer på baggrund af en sprogvurdering på dansk og sin øvrige viden
om barnet, hvorvidt barnet kan starte sin skolegang i en almenklasse. I de tilfælde, hvor barnet starter
i modtagelsesklasse, overleveres resultatet af sprogvurderingen af tosprogsvejlederen til den
kommende modtagerskole, samtidig med at der i øvrigt er overlevering af kommende skolestartere.
Der er en række hensyn at tage, når nyankomne elever placeres på en modtagerskole. Med
udgangspunkt i følgende tilstræbes det at placere den enkelte elev på den skole, som:
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Er tættest på familiens/elevens bopæl. Hvis muligt elevens distriktsskole
Har en modtagelsesklasse med elever i samme aldersgruppe som den pågældende elev
Har plads til alle søskende i en familie, også efter endt ophold i modtagelsesklassen

Nogle elever har ikke mulighed for at gå på deres distriktsskole, mens de går i modtagelsesklasse. Det
er derfor hensigtsmæssigt, at der relativt tidligt i forløbet tales med forældrene om, hvorvidt de ønsker
deres barn skal blive på modtagerskolen efter endt ophold i modtagelsesklassen. Dette har bl.a.
indflydelse på, hvor tidligt der kan etableres et samarbejde mellem modtagerskolen og elevens
distriktsskole.

B. Transport for elever i modtagelsesklasse
Elever kan få gratis transport til og fra skole, hvis et af to følgende kriterier er opfyldt:
1. Hvis der er en vis afstand mellem skole og hjem, dvs. hvis afstanden er mindst:
0.-3. årgang: 2,5 km.
4.-6. årgang: 6,0 km.
7.-9. årgang: 7,0 km.
10. årgang: 9,0 km.
For GFU-elever er der kun mulighed for at søge om skolebuskort, hvis de bor længere væk fra skolen
end 9 km.
2. Hvis eleven skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til og fra skole - uanset
afstanden.
Transporten kan enten være med en skolebus (pt. De Grønne Busser) eller en bybus. Hvorvidt
transporten for den enkelte elev skal foregå med skolebus eller med offentlig transport, besluttes af
faglig koordinator for befordring i Skoleafdelingen, Lene Degn Christensen. Lene kan kontaktes på mail
ldc@silkeborg.dk. Der laves en individuel vurdering af transportformen, som tager højde for barnets
alder, den konkrete skolevej og evt. særlige forhold.
Befordring med skolebus
Når en elev skal køre med skolebus, har Lene Degn Christensen brug for at modtage en mail med
oplysninger om:






Elevens cpr-nummer
Kontaktoplysninger på elevens forældre (telefonnummer og mail)
Adresse
Dato for skolestart
Tidspunkter for, hvornår eleven skal møde og har fri

Hun kontakter derefter busselskabet, som tilpasser den af sine ruter, som passer med barnets bopæl.
Afslutningsvis kontakter busselskabet forældrene for at aftale præcise tidspunkter for, hvor og hvornår
eleven hentes om morgenen og afleveres om eftermiddagen. Hvis forældrene har behov for at få
beskeden på modersmålet, kontakter busselskabet skolen, som sørger for, at familien får besked via
tolk.
Befordring med skolebus er en løsning, som er væsentligt dyrere end transport med bybus.
Skolebussen prioriteres, hvor det er nødvendigt af hensyn til barnets tryghed og sikkerhed. Det er
målet, at eleverne lærer at køre med bybus, hvor og når det er muligt. Når en eller flere elever
vurderes at være klar til at køre med bybus, øves ruten med eleverne. Ligeledes kontaktes Lene Degn
Christensen, når en elev påtænkes at gå fra den ene transportform til den anden.
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Befordring med bybus
Når der ansøges om bybus, udfyldes en ansøgning på kommunens hjemmeside, følg evt. dette link:

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Skoler-SFO-og-klub/Skoleveje-ogbuskort
Skolen hjælper forældrene med at udfylde ansøgningen. For at ansøgningen kan laves, skal eleven
være indskrevet i TEA. Man skal i øvrigt bruge:
Et digitalt billede af eleven
Elevens cpr-nummer
Selve ansøgningen udfyldes, indscannes og mailes til Lene Degn Christensen, Skoleafdelingen.
Ansøgningen udfyldes som følger:




I feltet skole: Skrives skolens navn. Hvis der er tale om GFU, skrives GFU og vælges 10. kl.
center.
I feltet zoner: Kan man undlade at udfylde, dette kan gøres i Skoleafdelingen efterfølgende.
I feltet økonomi skal der ikke skrives noget.

Skulle der være kort periode, inden buskortet er klar, bedes skolen være behjælpelig med en løsning
for de familier, som ikke økonomisk har mulighed for at lægge ud for transporten.
C. Ansøgning om økonomisk friplads til SFO eller klub
At blive en del af skolens fritidstilbud har en meget stor betydning for de nyankomne elever, både
socialt og sprogligt. Her får eleverne mulighed for at lære andre elever at kende end dem, de møder i
modtagelsesklassen, og de får desuden mulighed for at øve sig i de aspekter af dansk, de skal bruge i
leg og i almindelige hverdagssamtaler.
Mange nyankomne familiers økonomi gør det muligt for dem at søge om økonomisk friplads.
Økonomisk friplads kan søges, hvis hustandens indkomst er under kr. 563.800,- om året (2020-takst).
For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænsen til kr. 627.306,Hvis der skal søges om økonomisk friplads er det en fordel, hvis dette bliver gjort på samme tidspunkt
som selve indmeldelsen til SFO/klub, for at undgå en regning, hvor der ikke er indregnet friplads.
Proceduren er derfor


Indmeldelse i SFO/Klub sker enten sammen med integrationsvejleder i hjemmet eller på
skolen. Barnet/børnene kan skrives op til SFO fra dag til dag, følg dette link:

https://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/silkeborgpub/login.htm;jsessionid=0BF82
ECE71AB0DC256E3C1E37F5D352E


Integrationsvejleder/Forældre eller skolen kontakter ved afsendelse af den digitale ansøgning
Pladsanvisningen på telefon 89 70 20 07 og beder om en straks-godkendelse.



Efter godkendelsen er modtaget pr. SMS på forældrenes mobil, kan der ansøges om økonomisk
friplads.
Dette gøres via hjemmesiden, hvor man udfylder det digitale ansøgningsskema, følg
dette link:
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https://www.borneplads.silkeborgkommune.dk/silkeborgpub/login.htm
I tilfælde af, at man ikke kan komme i telefonisk kontakt med Pladsanvisningen, kan
man henvende sig personligt, hver torsdag i tidsrummet kl. 10:00-17:00 på rådhuset,
Blok A, 2. sal (spørg evt. om vej i Borgerservice).


En økonomisk friplads gælder hele husstanden. Det er derfor kun nødvendigt at ansøge én
gang, selvom der er flere børn i forskellige institutioner.

Hvis familiens økonomiske situation ændrer sig
En økonomisk friplads er gældende så længe, familiens økonomi er under den fastsatte grænse. Hvis
familiens økonomi ændrer sig, kan tilskuddet falde, eller fripladsen kan helt bortfalde. Det er vigtigt, at
de personer, som hjælper familien med ansøgningen, forklarer disse betingelser.

D. Fuld udslusning til almenklasse
Af de følgende skemaer fremgår det, hvordan processen omkring en elevs udslusning til almenklasse
skal foregå. En elevs fulde overgang til almenklasse på modtagerskolen, eller til en helt anden skole, er
en proces med flere trin, som alle er vigtige. En elev fra modtagelsesklasse har kun været i gang med
tilegnelsen af dansk i kort tid, og den modtagende skole og/eller klasse har brug for grundig viden om,
hvordan de bedst kan understøtte elevens fortsatte læring og trivsel. Som en del af overleveringen
laves en ”Vis, hvad du kan”, som overleveres til den modtagende lærer.
Uanset om der er tale om udslusning til en almenklasse på modtagerskolen eller på en anden
distriktsskole, er det vigtigt, at processen igangsættes i god tid (ca. tre måneder før) inden selve
udslusningen forventes at finde sted, sådan at der kan planlægges og afholdes møder med både
forældre og skolens relevante parter i forbindelse med overgangen.
Det tilstræbes, at en udslusning sker i forbindelse med efterårs-, jule-, vinter-, påske- eller
sommerferie.
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Supplerende undervisning i dansk som andetsprog
Efter opholdet i modtagelsesklassen har eleven fortsat brug for ekstra støtte. Denne støtte betegnes
’supplerende undervisning i dansk som andetsprog’, da den supplerer den almene undervisning. Der
kan være tale om, at undervisningen gives som en integreret del af den øvrige undervisning, at en
ekstra lærer med særlige kompetencer i dansk som andetsprog tilknyttes i udvalgte fagtimer, eller at
elever med samme behov får undervisningen på mindre hold. For gode eksempler på både indhold og
organisering af den supplerende undervisning henvises til Undervisningsministeriets ’Organisering af
folkeskolens undervisning af tosprogede elever – en vejledning’
https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-organisering-af-folkeskolens-undervisning-aftosprogede-elever
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Hvert år i februar beder flersprogskonsulenten modtagerskolerne om et overblik over, hvilke elever der
skal udsluses fra modtagelsesklasse i det kommende skoleår, og hvilke skoler de skal udsluses til.
Dette danner grundlag for tildeling af midler til supplerende undervisning for elever, der udsluses fra
modtagelsesklasse.
Elever, der afslutter deres ophold i modtagelsesklasse, tildeles automatisk supplerende undervisning i
dansk som andetsprog to skoleår frem. Det er derfor afgørende, at flersprogskonsulenten orienteres
om, hvornår en elev udsluses til almenklasse og på hvilken skole, således at midler til supplerende
undervisning i dansk som andetsprog kan følge med eleven.
Eventuel overgang fra modtagelsesklasse til GFU
Enkelte elever ankommer sent i skolegangen, men er aldersmæssigt ikke en del af målgruppen for GFU
på Silkeborg Ungdomsskole. For enkeltes vedkommende er det muligt, at de efter et være fyldt 14 år
overgår fra modtagelsesklasse på en folkeskole til det udvidede modtagelsesklassetilbud på GFU. Dette
kan ske, såfremt det vurderes, at eleven ikke kan nå at blive fuldt udsluset til en almen alderssvarende
klasse inden for perioden på to år. Hvis man har en elev, som falder inden for denne målgruppe,
kontaktes flersprogskonsulent Sophie Møller Mortensen, som formidler kontakten til GFU. Proceduren
fremgår af skemaet herunder.
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6. Forældresamarbejde
Samarbejdet med forældre, som lige er kommet til Danmark, adskiller sig ikke væsentligt fra
samarbejdet med andre forældre, men fordrer nogle andre tilgange. For forældre med skolebaggrund i
et andet land, kan der være mange ting, som undrer eller som ikke falder naturligt. Skolen har ofte
specifikke forventninger til forældrene. Men da disse forventninger som oftest er uudtalte, har mange
forældre med anden etnisk baggrund ikke mulighed for at kende disse forventninger, og de har derfor
heller ikke mulighed for at gebærde sig derefter. Endvidere oplever nogle forældre med anden etnisk
baggrund, at det kan være svært at støtte op om deres børns skolegang i et system, de ikke kender,
og gennem et sprog, som børnene måske taler bedre end forældrene selv.
Som lærer, pædagog eller leder skal man derfor overveje, hvordan man møder forældre med anden
etnisk baggrund. Husk, at forældrene er en ressource, uanset deres sproglige kompetencer på dansk.
Samtale/dialog og åbenhed i samarbejdet med forældrene er grundlæggende for, at der kan skabes
mulighed for tryghed og trivsel hos både barn og forældre.





Til møder og samtaler og i skriftlig kommunikation med elever og forældre, der ikke taler
tilstrækkeligt dansk, er det vigtigt at bestille en tolk.
Husk at være i dialog med forældrene og ikke kun informere!
Vær nysgerrig og spørg forældrene, hvis du undrer dig over noget eller er i tvivl om noget
vedr. deres barn, familiens baggrund, kultur og religion, i stedet for selv at komme med svar.
Vær opmærksom på og respektér, at ikke alle forældre har lyst til at tale om de oplevelser, de
har med sig. Denne viden er ikke en forudsætning for, at man kan hjælpe barnet i trivsel.



Læs ”Guide til bedre skole-hjemsamarbejde” fra Navigent 2011
https://pure.au.dk/portal/da/publications/guide-til-bedre-skolehjem-samarbejde-mednydanske-foraeldre(18428edf-e085-43f3-b55e-ebe73cd8331f).html



Lav forventningsafklaring – hvad forventer skolen/SFO af forældrene, hvad forventer
forældrene af skolen/SFO?
Lad forældrene se filmen ”Velkommen til den danske folkeskole” fra Undervisningsministeriet.
Filmen kan bruges til at informere forældrene om det danske skolesystem og være baggrund
for forventningsafstemning. Filmen kan ses på seks forskellige sprog – dansk, engelsk, arabisk,
tyrkisk, somalisk og dari.
https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2010-velkommen-til-den-danske-folkeskole



A. Gode hjemmesider og links

Brug Videncenter for sprog og læsnings informationsmateriale til forældre, hvis børn starter i
modtagelsesklasse: https://vsl.silkeborg.dk/Flersprogede-boern-og-unge-6_18/Undervisningaf-flersprogede-elever
www.forældresomressource.dk

”Det gode skole-hjemsamarbejde. Håndbog i skole-hjemsamarbejde med nydanske forældre.”
Udgivet 2010 af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
https://uim.dk/publikationer/det-gode-skole-hjem-samarbejde


Danmarks Evalueringsinstitut (2012): Det gode skole-hjemsamarbejde med forældre i udsatte
positioner.
https://www.eva.dk/grundskole/gode-skole-hjem-samarbejde-foraeldre-udsatte-positioner



Forældreinddragelse i børnenes læsning – pjecer på forskellige sprog til udprintning
http://www.aarhus.dk/read

”Det er skolen og lærerne, der har ansvaret og skal være de professionelle i forhold til at få
samarbejdet til at fungere bedre. I samarbejdet med danske forældre kan der være mange
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misforståelser i kommunikationen mellem skole og hjem. I samarbejdet med nydanske forældre er
antallet af misforståelser endnu større. Er det hele gået i hårdknude, må der gøres noget nyt – og i det
hele taget er det helt essentielt, at man som lærer og skole gør sig klart, at forældrene er en
ressource, der kan hjælpe til at gøre hverdagen i skolen bedre og være med til at børnene lærer mere
både fagligt, personligt og socialt.” (Jesper Wurtzen, skoleleder på Rugvængets Skole) fra ”Guide til
bedre skole-hjemsamarbejde” Navigent 2011.
B. Brug af tolke
Ifølge Forvaltningsloven har kommunen pligt til at sørge for, at borgeren i samarbejdet om en sag
både kan forstå og gøre sig selv forståelig – sag skal her forstås bredt, som det der samarbejdes om,
f.eks. i forbindelse med et barns skolegang.
I forældresamarbejdet med forældre, som ikke taler og forstår dansk, er det vigtigt at bruge tolk.
Tolke er med til at sikre, at budskabet bliver forstået, og at både forældre og de professionelle har
mulighed for at spørge dybere ind til sagen og dermed gøre forældresamarbejdet meget givtigt.
Hvis forældrene taler og forstår et rimeligt dansk sprog, kan det stadig være relevant at inddrage en
tolk. Tolken kan her træde til, hvis og når der opstår et behov.
Ved samtaler med et forældrepar, hvor den ene taler dansk, men den anden forælder ikke gør, er det
lige så vigtigt, at der
inddrages en tolk, således at
den ene forælder ikke skal
agere både forælder og tolk.
Brug ikke
familiemedlemmer, venner
eller søskende som tolke.
Brug altid en professionel
tolk.

Bestilling af tolk

Silkeborg Kommune har en samarbejdsaftale med ViTolker: https://vitolker.dk/
Det er derfor som udgangspunkt dette firma, som skal kontaktes ved behov for
tolkning/oversættelse. Har ViTolker ikke mulighed for at stille en tolk til rådighed, kan et andet
firma kontaktes, kommunen har en sekundær aftale med firmaet, Translation Team:
https://www.translationteam.dk/

Det er kommunen, der betaler for tolken, og ikke den enkelte skole. Skolen oprettes som
kunde og Silkeborg Kommune som betaler; EANnr. kan fås ved henvendelse til Maria Ellehuus
Nielsen.

Angiv ALTID navn og fødselsdato på den elev, tolkningen vedrører – også ved behov for
oversættelse af skriftligt materiale.

Angiv præcist, hvilket sprog der skal tolkes til og fra, eksempelvis er kurdisk ikke ét sprog,
men dækker over flere dialekter. Det er derfor vigtigt, at det præcise sprog/den præcise
dialekt angives.

Der kan med fordel være en eller få personer, der står for at bestille tolk til skolen, sådan at de
rette oplysninger afgives ved hver bestilling.

Angiv hvilken form for tolkebistand, der skal bruges: Fremmødt tolk, telefontolkning eller
videotolkning.

Angiv, hvor lang tid samtalen forventes at vare, hvor den skal foregå og navn på
kontaktperson.

Angiv, hvad opgaven går ud på eks. Skole-hjemsamtale, forældremøde, sprogvurdering, første
møde med skolen, elevsamtale m.m.
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Hvis der er brug for hurtig/akut tolkning, kan tolkebureauet kontaktes, og der kan evt.
etableres en telefontolkning.
Hvis det ikke er muligt at finde en tolk til et specifikt sprog gennem et tolkebureau, er det
tilladt at anvende en privatperson til opgaven, hvis vedkommende sprogligt kan varetage
opgaven. Kontakt Maria Ellehuus Nielsen, såfremt dette bliver relevant.

Anbefalinger i tolkesituationer

Sid hensigtsmæssigt, gerne overfor forældrene og med tolken for enden af bordet.

Tolken har tavshedspligt og skal forholde sig neutral.

Hold øjenkontakt med forældrene og ikke med tolken under hele samtalen, også mens tolken
oversætter.

Tal direkte til forældrene – ikke til tolken. Eksempelvis kan man sige: ”Jeg vil gerne tale med
jer om...” og ikke: ”Sig til forældrene, at jeg gerne vil tale med dem om...”.

Forvent og italesæt, at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt af alle under samtalen. Stop
tolken hvis denne går i dialog med forældrene, og indholdet ikke bliver oversat.

Vær opmærksom på forældrenes kropssprog og reaktioner. Det kan give dig et indtryk af, om
forældrene har forstået indholdet. Tal enkelt, formuler korte, præcise sætninger og undgå
metaforer.

Giv tid til, at tolken kan tolke – begge veje. Husk ikke for lange sætninger.

Tal almindeligt – ikke højt og artikulerende.

Afslut samtalen med at samle løse tråde op og med at sikre, at der er enighed om samtalens
konklusioner.

Husk: Du er samtalens vært, og forløbet er dit ansvar.

Efter samtalen bør alle forlade lokalet samtidig af hensyn til tillidsforholdet mellem parterne.

7. Hvem arbejder med de nyankomne børn og familier?
En række professionelle er i kontakt med Silkeborg Kommunes nyankomne familier. I det følgende kan
der læses om, hvilke samarbejdspartnere der er i forhold til nyankomne skolebørn og deres familier, og
hvordan de varetager den særlige opgave omkring nyankomne elever.
A. Videncenter for sprog og læsning
Videncenter for sprog og læsning har det overordnede ansvar for understøttelse samt pædagogisk
udvikling og opkvalificering i forhold til kommunens flersprogede elever, herunder for de centrale
opgaver i forhold til kommunens modtagelsesklasser og -hold. Opgaverne omfatter bl.a. visitation til
modtagelsesklasse, det daglige samarbejde med skolerne om varetagelse af opgaven, varetagelse af
faglige netværk og planlægning af kompetenceudvikling. Se nærmere i skemaet i afsnit 8.
B. Læring og udvikling
Psykologer fra team Læring og udvikling samarbejder med Videncenter for sprog og læsning om en
række understøttende indsatser i forhold til kommunens modtagelsesklasser, som det fremgår af
oversigtsskemaet i afsnit 7. Indsatserne drejer sig både om sparring i forhold til enkelte elever med
særlige behov, og om en mere generel sparring og vejledning med henblik på at udvikle gode
læringsmiljøer i modtagelsesklasserne.
C. Integrationsvejlederne
Silkeborg Kommune har ansat integrationsvejledere til at varetage den forbyggende indsats over for
nyankommne flygtningefamilier. Integrationsvejlederne hører til i integrationsafdelingen og er
organisatorisk forankret i beskæftigelsesafdelingen. Støtten ydes som konsulentbistand efter LSS §11
stk. 3 nr. 2.
Det overordnede formål med indsatsen er at give de nyankommne flygtningefamilier gode forudsætninger for at blive godt integreret i landet og specifikt i Silkeborg Kommune. Tilbuddet om
hjælp/støtte fra integrationsvejleder gives til alle familier med børn under 18 år. Indsatsen ydes typisk
1,5 - 2 år efter, at familien er ankommet.
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Integrationsvejlederen fungerer ofte koordinerende i de familier, hvor der vurderes behov herfor.
Indsatsen i familierne er mangeartet og afhænger generelt af behovene hos den enkelte familie.
Integrationsvejledernes arbejde med familierne foregår ved hjemmebesøg med tolk, samt besøg på
skoler og dagtilbud.
Der afholdes familiesamtaler med den samlede familie, samt børne- og forældresamtaler.
Ligeledes kan integrationsvejlederne deltage i møder med dagtilbuddet, læge, hospital, sundhedsplejerske, mv., hvis familien ønsker det og der vurderes at være et behov.
Integrationsvejlederen afdækker sammen med familien behovet for iværksættelse af hjælp til behandling af eventuelle traumer ifht. et eller flere af familiens medlemmer.
Integrationsvejlederen rådgiver og vejleder ligeledes forældrene omkring det danske samfunds
opbygning, samt forældrerollen i Danmark, herunder forventning til livet i Danmark, normer, værdier
og syn på børneopdragelse.
Integrationsvejlederne har udover hjemmebesøg i familierne, desuden mulighed for at visitere til
gruppeforløb, undervisningsforløb mm., såfremt den enkelte familie vurderes at have behov herfor.
Tilbuddene er forankret i integrationsvejlederteamet.
9
D. Sundhedsplejen
Formålet med sundhedsplejens arbejde er at fremme et sundt børneliv ved at styrke barn og familie i
at træffe sunde valg i et nyt samfund.
Sundhedsplejen vil medvirke til

At fremme integration

At forældrene bliver velfungerende forældre i et nyt samfund og en ny kultur

At forældrene bliver fortrolige med det nye sundhedssystem
Sundhedsplejen modtager referat fra visitationssamtale fra de to flersprogskonsulenter i Videncenter
for sprog og læsning, og der gives besked til skolens sundhedsplejerske om, at der kommer et nyt
barn. Velkomstsamtalen vedhæftes i elevens sundhedsplejejournal i Novax systemet. Er der
sundhedsmæssige problemer, hvor det giver mening at vi inddrages, kontakter familiens
integrationsvejleder os. Er der bemærkninger fra velkomstsamtalen, der giver anledning til bekymring,
eller kontaktes sundhedsplejen af familiens integrationsvejleder vedrørende helbredsmæssige
problemer, laves der hurtigst muligt efter familiens ankomst en aftale om et besøg hos
sundhedsplejen. Det kan f.eks. dreje sig om problemer med syn eller hørelse.
Hvis der ikke er specielle hensyn, er det optimalt at foretage undersøgelsen, når barnet har været på
skolen ca. tre måneder og har vænnet sig lidt til den nye hverdag. Forældrene inviteres med til det
første møde, og det er meget vigtigt, at forældrene deltager. Herudover inviteres børnene til
sundhedsplejerske sammen med resten af klassen.
Alle skolebørn, uanset alder, skal have foretaget en første undersøgelse med





Højde og vægt
Syns- og høreprøve.
Graviditet, fødsel, den første tid, udvikling, evt. sygdom
Har barnet været ved læge? Hvis ikke, korrespondancebrev til egen læge og støtte familien i at
få bestilt tid hos lægen. Hvis der er en integrationsvejleder, kan denne hjælpe med at få
familien til læge.

Hvordan er det at gå i en dansk skole

Fritid, interesser, evt. kontakt til ”Broen” for at få hjælp til at gå til sport eller andet.
Sundhedsplejen kommer løbende på besøg i familier, hvor der er børn under skolealderen. Under
besøgene spørges ind til familiens baggrund, evt. krigsoplevelser og flugt samt til hvert enkelt barns
fødsel og opvækst, herunder udvikling og sygdomme. Familien orienteres endvidere om det danske
sundhedssystem.
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Sundhedsplejersken deltager i tværfagligt samarbejde omkring det lille barns og familiens sundhed.

8. Faglig udvikling og understøttelse
Nedenstående giver overblik over PPLs (VSL og team læring og udvikling) nuværende understøttelse af
arbejdet i kommunens modtagelsesklasser.
Hvad?

Formål

Netværksdannelse og videndeling
Netværk for lærere i modtagelsesklasser

Fokus på relevante temaer, ny viden, sparring
og videndeling på tværs af skolerne
Hver skole sender (mindst) en deltager, som har
ansvar for at formidle pointer fra
netværksmøderne til sine kollegaer

Netværk for ledere på skoler med
modtagelsesklasser

At opbygge en fælles forståelse f.eks. ift. ledelse
af opgaven, udslusning samt videndeling inden
for centrale temaer

Konsulentbistand med udgangspunkt i
praksis
Rejseholdsforløb på modtagerskolerne

VSL laver forløb på den enkelte skole, bl.a. med
henblik på at udvikle undervisningens indhold og
organisering samt styrke koblingen til
almenklasserne. Forløbene tager udgangspunkt i
skolernes individuelle ønsker og behov

Oplæg på skoler med modtagelsesklasser
VSL og Læring og udvikling fortæller hele
personalegruppen om opgaven

At give skolerne indblik i lovgivning på området,
elevernes baggrund og basal viden til lærere i
almenklasser om undervisning af tosprogede
elever

Rådgivning og vejledning
Besøg i VSL med fokus på vejledning i brug af
lærermidler.

At få indblik i hvilke materialer der er særligt
anvendelige til undervisningen i en
modtagelsesklasse

Kurser
Kursus målrettet nye lærere og pædagoger i
modtagelsesklasser. Silkeborg Kommune har sat
som mål, at alle, der arbejder med elever i
modtagelsesklasser, som minimum bør have et
kursus i opgaven af ca. 50 timers varighed

At kvalificere fagligt til opgaverne i en
modtagelsesklasse

Sparringsbesøg på lærere og pædagogers
konkrete undervisning/daglige praksis i
modtagelsesklasser fra konsulent fra VIA

Opfølgning på hvordan den viden, der er opnået
på kursus for ansatte i modtagelsesklasser,
omsættes til praksis

Kursus i sprogvurdering

At gøre lærerne i stand til at følge den enkelte
elevs sproglige udvikling for mere kvalificeret at
vurdere hvornår eleven er klar til indslusning

Vejledning og sparring fra Team Læring og
udvikling (psykologer )
Tre psykologer fra PPL er tilknyttet kommunens
modtagelsesklasser og står til rådighed med

At det er psykologer med den rette viden, som
foretager vejledning omkring nyankomne elever.
At opgaven er samlet hos få personer sikrer
koordinering og en ensartet tilgang til opgaven
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sparring, vejledning og undervisning. De
deltager i k-møder, der vedrører elever i
modtagelsesklasse

Mulighed for oplæg om traumers betydning for
børns udvikling samt for generel sparring, f.eks.
ift. klasserumsledelse.

At give personale i modtagelsesklasser indblik i
elevernes vilkår og forudsætninger, sådan at der
kan tages højde herfor i den daglige
undervisning

Understøttelse fra læringsvejledere (AKTmedarbejder) i forhold til bl.a. børn med traumer

At give børn med adfærdsmæssige udfordringer
bedre forudsætninger for at trives i
klassesammenhæng. Dette sker gennem
vejledning af lærerne, forløb med eleverne og et
tæt samarbejde med forældrene

Vejledning ift. skole-hjem samarbejde
VSL står til rådighed for vejledning vedr.
forældresamarbejde, både når det drejer sig om
enkeltbørn og ved et generelt behov for sparring
til hvordan forældresamarbejdet kan gribes an.

At give skolerne sparring i forhold til samarbejde
med forældre til tosprogede elever, for at
understøtte skolerne i en åben og
imødekommende dialog med alle forældre

Statusmøder
VSL indkalder til årlige statusmøder, for den
enkelte modtagerskole.

At drøfte de elever, som har fået
basisundervisning længere end ét år, med
henblik på at koordinere den fremadrettede
indsats, hvor sigtet er udslusning.

9. Relevant baggrundsviden om Syrien og Eritrea

http://ufm.dk/publikationer/2015/fakta-om-udenlandske-uddannelser-eritrea

https://drc.ngo/media/4svhanjw/eritrea-og-eritreiske-flygtninge.pdf
http://ufm.dk/publikationer/2015/fakta-om-udenlandske-uddannelser-syrien

https://www.integrationsviden.dk/@@soeg?searchText=faktaark%20syrien
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10. Hvem kan man kontakte?
Flersprogskonsulenter i Videncenter for sprog og læsning:
Maria Ellehuus Nielsen
Tlf.: 21 35 01 24
Mailadresse: mni@silkeborg.dk
Sophie Møller Mortensen
Tlf.: 28 71 91 32
Mailadresse: sophiemoller.mortensen@silkeborg.dk
Psykolog i Team læring og udvikling med særlig viden om tosprogede elever:
Marianna Horsholm
Tlf.: 51 18 55 94
Mailadresse: mariannarubygissel.horsholm@silkeborg.dk
Integrationsvejledere:
Sørine Engelbrecht
Tlf.: 24 41 93 09
Mailadresse: Sorine.Engelbrecht@Silkeborg.dk
Christian Morell
Tlf.: 24 45 22 42
Mailadresse: Christian.morell@silkeborg.dk

Gruppeleder i sundhedsplejen, koordinerende ift. nyankomne familier:
Gitte Strøm
Tlf.: 24 28 55 38
Mailadresse: gitte.strom@silkeborg.dk
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11. Oversigt som kan anvendes ved modtagelse af nye elever
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12. Oversigtsskema – nyankomne elever og det danske skolesystem
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