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Haderslev, d. 19. juni 2020 

 

 

Høringssvar fra Haderslev Lærerkreds ifm ajourføring af 

Skolestyrelsesvedtægten 
 

 

 

Vi har i et referat fra skoleledermøde kunnet læse, at den nuværende model med 

direkte indskrivning af nytilkomne to-sprogede elever evalueres/vurderes positivt  

 

Denne positive evaluering kan vore medlemmer/ lærerne desværre ikke genkende sig 

selv eller undervisningen af de to-sprogede elever i. 

Lærernes tilbagemeldinger på modellen vedr. direkte indskrivning af tosprogede 

elever går på: 

- Uklarheder om hvorledes vurderingen af de nytilkomne elevers behov for 

hhv. basis- og/eller supplerende undervisning foregår (jfr. Bekendtgørelse nr.1053 af 

29.juni 2016) 

- Alt for ringe omfang af den supplerende undervisning 

- Ikke tilstrækkelige muligheder for basisundervising 

- Ingen kompetenceudvikling for lærere der modtager elever direkte i 

klassen, og dermed skal varetage en opgave som før lå i modtageklasse-regi. Det er 

helt afgørende, at lærerne får kompetenceudvikling på området, for at kunne møde de 

tosprogede elevers behov som en del af almenundervisningen. 

- At modellen med direkte indskrivning vurderes som et langt ringere 

tilbud end modtageklassernes undervisningstilbud, og at der kan rejses berettiget tvivl 

om, hvorvidt eleverne får det rette undervisningstilbud og/eller det 

undervisningstilbud som de har krav på. 

De nyankomne/tosprogede elever i indskolingen kan dog have gavn af at blive 

direkte indskrevet og deltage i almenklassen, især af sociale årsager. Men det påpeges 

også, at den største udfordring er, at skolerne ikke i tilstrækkelig grad imødekommer 

de tosprogede elevers behov for sprogstøtte, hvilket giver eleverne alt for ringe 

muligheder for faglig deltagelse og -udvikling. For de ældste elever vurderes den 

direkte indskrivning at være uholdbar, og efterlade eleverne med alt for ringe 

deltagelsesmuligheder i både undervisning og socialt liv, hvilket får afgørende 

betydning for både deres sociale liv, deres integrationsmuligheder samt deres udbytte 

af undervisningen. 
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I efteråret 2019 annoncerede Pernille Rosenkranz-Theil, at hun ville udsende et 

hyrdebrev til alle kommuner, der indskærper og beskriver reglerne på området vedr. 

undervisning af to-sprogede elever – i maj 2020 var dette endnu ikke udsendt, så vidt 

vi ved. Når kommunen vælger en model med direkte indskrivning, bør der været 

skærpet opmærksomhed på, hvorvidt alle skoler lever op til bekendtgørelsens § 4 i 

dansk som andetsprog. Dette gør man ikke, de steder hvor sprogstøtten alene gives 

som en integreret del i almenklassen. Hvis man som kommune benytter sig af 

muligheden for direkte indskrivning i almenklassen, så skal sprogstøtten gives på 

særlige hold med max 7 elever eller som enkeltmandsundervisning. 

 

 

Med venlig Hilsen 

 

Haderslev Lærerkreds 
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