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Gribskov Lærerkreds/Kreds 34 
Græsted, d. 20. maj 2016 

Høringssvar vedr. fremtidig organisering af modtagetilbud 

Konklusion herunder: 

Gribskov Lærerkreds peger på Model B som fremtidig organisering for undervisning af tosprogede elever, 

da denne kan videreføres inden for den gældende resurseramme. 

Gribskov Lærerkreds kan kun anbefale Model C, hvis der tilføres skolerne den nødvendige resurse som en 

del af den politiske beslutning. Den eksisterende resurse til modtageklasserne er for lille til at kunne 

indføre Model C. 

 

1. Elever i alderen 6-13 år  

Gribskov Lærerkreds er af den holdning, at bestemmelserne i Folkeskoleloven skal overholdes i forhold til 

tosprogede elevers skolegang. 

Her præciseres det, at hvis eleven ved optagelsen ikke kan tilstrækkelig dansk til at deltage i den 

almindelige undervisning, skal eleven henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog uden for 

klassens rammer.  

I høringsmaterialet peges der på 4 modeller. Gribskov Lærerkreds finder ikke model A og model D som 

ansvarlige løsninger i forhold til undervisning af tosprogede elever. Model D betragter Gribskov Lærerkreds 

som ulovlig i forhold til gældende lovgivning. 

Model B kan efter kredsens vurdering fortsætte inden for den nuværende resursetildeling, dog fulgt op af 

efteruddannelse af lærerne på skolerne, særligt i forhold til optagelse af elever i almenklasserne med 

krigstraumer. Desuden er der behov for bedre retningslinjer og klare procedurer i forbindelse med 

overleveringen af den enkelte elev fra modtageklassen til almenklassen. 

En væsentlig retningslinje i overensstemmelse med gældende lovgivning bør være:  

- at alle elever starter i modtageklasser.  

- at antallet af timer i modtageklassen fastsættes efter en vurdering af den enkelte elevs behov for 

basisundervisning.  

- at de tosprogede elever bliver fulgt af kendte lærere fra modtagetilbuddet ud på distriktsskolerne 

som en del af overleveringen. 

- At der særligt er fokus på elever, der står for at skulle starte i udskolingen dels individuel, fokuseret 

støtte i forhold til fagene og dels støtte til at blive en del af fællesskabet med jævnaldrende elever. 

Dette betyder, at så snart en tosproget elev er parat til at indgå i almenundervisningen, på lige vilkår med 

de danske elever, starter den tosprogede elev i en almenklasse. Dette forløb er selvfølgelig individuelt, og 

to elever, der er startet på skolen samtidig, uden forudgående danskkundskaber, vil således have forskellige 

undervisningsforløb med forskellige tidspunkter for optagelse i almenklasserne. 

Retningslinjer og klare procedurer i forhold til tosprogede elever understøtter også et godt og sundt 

arbejdsmiljø for lærerne. 
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Gribskov Lærerkreds peger således på Model B som fremtidig organisering for undervisning af 

tosprogede elever, da denne kan videreføres inden for den gældende resurseramme. 

Gribskov Lærerkreds er klar over, at Administrationen anbefaler Model C som den fremtidige model for 

modtagelse af tosprogede elever på skolerne. Intentionerne i Model C anerkender Gribskov Lærerkreds, 

dog med en kraftig opmærksomhed på, at det vil kræve en resursetilførsel til skolerne. Problemet med 

denne model er, at der ikke er afsat resurser til støtte af de tosprogede elever, således at de meget tidligt 

kan indgå i almenundervisningen. Resurserammen muliggør ca. 2 lærere pr. modtagehold. Når 

undervisningen på modtageholdene er slut, og eleverne skal deltage i almenundervisningen resten af 

skoledagen, kan de to lærere umuligt følge og støtte samtlige tosprogede elever. Dette vil få den 

konsekvens, at en række tosprogede elever vil blive udfordret på det danske sprog, og den danske kultur, 

fra første skoledag af; opleve sig efterladt og meget alene i verdenen. Hvad opnår vi ved det? Hvordan 

planlægger lærerne undervisning til elever, som ikke forstår det danske sprog? 

Gribskov Lærerkreds stiller sig meget tvivlende over for, om Model C kan implementeres inden for den 

gældende resurseramme. Konsekvensen heraf kan blive, at skolevæsenet skal bruge resurser fra 

specialrammen senere i elevernes skoleforløb, f.eks. i forhold til lære de tosprogede elever grundlæggende 

færdigheder som læsning, skrivning mm., eller resurser fra specialrammen til træning i at kunne indgå i 

sociale sammenhænge med danske børn og voksne.    

Gribskov Lærerkreds kan kun anbefale Model C, hvis der tilføres skolerne den nødvendige resurse som en 

del af den politiske beslutning. Den eksisterende resurse til modtageklasserne er for lille til at kunne 

indføre Model C. 

Med hensyn til tidsperspektivet for en ændret organisering af tilbuddet til de tosprogede elever (Model C), 

er der tale om en meget kort overgang for iværksættelsen af de nye tiltag. Dette gælder såvel for de 

tosprogede elever og M-lærerne som for de almenklasser, som skal modtage de nye tosprogede elever.  

 

Efteruddannelse af lærerne 

Der er som heldhed et behov for efteruddannelse af lærerne til arbejdet med de tosprogede elever. Som 

skolevæsen har vi ikke tidligere haft en så stor tilgang af tosprogede elever. Særligt er det nødvendigt, at 

alle lærere i Gribskov Kommune gennemgår et forløb omhandlende undervisning af elever med traumer.  

En tilbagemelding fra de lærere, der underviser de tosprogede elever (M-lærerne), tyder på, at de 

tosprogede lever, som skolevæsenet modtager nu, er mere traumatiserede end de tosprogede elever, som 

Gribskov Kommune tidligere har modtaget. Dette kræver massiv støtte til en række af de tosprogede 

elever, og et andet fokus på den enkelte tosproget elev, end vi som lærere hidtil har haft for at sætte den 

enkelte elev i en positiv udvikling med læring. 

Et par formelle bemærkninger til høringsoplægget 

I høringsmaterialet påpeges det fra Administrationens side, at man med vedtagelse af Model C vil undgå, at 

eleverne kommer til at bevæge sig i parallelmiljøer. Dette finder Gribskov Lærerkreds meget politiserende, 

nærmest manipulerende, i forhold til en politisk behandling af sagen.  

Gældende viden på området, som Gribskov Lærerkreds er bekendt med: 

- At integration af tosprogede elever lykkes bedst med undervisning i modtageklasser. 
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- At tosprogede elever som en del af integrationsprocessen skal have mulighed for at indgå i sociale 

sammenhænge med såvel danske elever som med andre tosprogede elever. Man må ikke fratage 

de tosprogede elever muligheden for at være sammen med andre tosprogede elever. 

- At der skal være et tæt samarbejde mellem lærerne og psykologteamet og koordinatoren på 

området for at understøtte integrationsprocessen. 

 

 

2. Elever i alderen 14-18 år 

Administrationens indstilling tages til efterretning. 

 

Allan Nielsen 
Kredsformand 
Gribskov Lærerkreds 
 
 


