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Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som 

andetsprog 

Ved brev af 9. maj 2016 anmodede Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet om en redegørelse fra Hørsholm Kommune for, hvordan kommunen 

organiserer og tilrettelægger undervisningen i dansk som andetsprog for 

at kunne imødekomme tosprogede elevers behov for sprogstøtte, herun-

der for så vidt angår nyankomne flygtningebørn. Kommunen blev her-

under bl.a. bedt om at oplyse, hvordan kommunen organiserer basisun-

dervisningen i dansk som andetsprog, og hvordan kommunens nye prak-

sis på området lever op til reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens 

undervisning i dansk som andetsprog.   

 

Baggrunden for styrelsens henvendelse var, at byrådet i Hørsholm 

Kommune med afsæt i en prøveordning på Usserød Skole og kommu-

nens vision ”Fælles børn – fælles ansvar” på et møde den 23. februar 

2016 besluttede at gøre prøveordningen permanent efter sommerferien 

og derved indsluse tosprogede elever direkte i almindelige klasser fra 

skoleåret 2016/17, så modtagelsesklasserne i kommunen nedlægges. Det 

stod ikke umiddelbart klart, hvordan Hørsholm Kommunes nye praksis, 

som den var beskrevet i visionen ”Fælles børn – fælles ansvar” og i en 

artikel den 25. februar 2016 på Sjællandske Mediers hjemmeside, for-

holdt sig til reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i 

dansk som andetsprog. 

 

Hørsholm Kommune har ved brev af 25. maj 2016 afgivet en redegørel-

se. Som bilag til redegørelsen har kommunen medsendt et notat ”Fælles 

børn – fælles ansvar: Sammenhængende og uddybende beskrivelse af 

kommunens praksis”, samt en afskrift af ministeren for børn, undervis-

ning og ligestillings mundtlige besvarelse den 3. februar 2016 af spørgs-

mål nr. S 576 stillet af Pernille Schnoor (A). Sagen har endvidere været 

drøftet telefonisk. 
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Kommunens redegørelse 

Hørsholm Kommune oplyser i sin redegørelse, at kommunens praksis 

for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog følger 

reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som 

andetsprog i forhold til skolelederens vurdering efter bekendtgørelsens  

§ 2, undervisning i dansk som andetsprog efter bekendtgørelsens § 3, stk. 

1, og basisundervisning i dansk som andetsprog efter bekendtgørelsens § 

4, stk. 2. pkt. 2.  

 

Det fremgår af redegørelsen, at Hørsholm Kommune organiserer og 

tilrettelægger den supplerende undervisning i dansk som andetsprog som 

en dimension i den almindelige undervisning og på særlige hold eller som 

enkeltmandsundervisning efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1.   

 

Det fremgår endvidere af redegørelsen, at der i Hørsholm Kommune 

gives basisundervisning i dansk som andetsprog på særlige hold eller som 

enkeltmandsundervisning, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 2, og at 

skolelederen afhængig af elevens individuelle sproglige behov vurderer, 

om eleven skal indgå i særlige tilrettelagte forløb/hold eller skal modtage 

enkeltmandsundervisning. 

 

Om den nye praksis skriver kommunen i notatet ”Fælles børn – fælles 

ansvar: Sammenhængende og uddybende beskrivelse af praksis”:  

 

”Som udgangspunkt er tilgangen, at den almene undervisning skal indeholde og have 

fokus på sprogforståelse og begreber og dermed have elementer fra basisundervisning i 

dansk som andetsprog – til gavn for alle elevers forståelse og sproglige udvikling. 

 

Flersprogede børn og unge modtager dansk som andetsprog og basisundervisning i 

dansk som andetsprog på flere måder i den nye praksis; integreret i den almene under-

visning med støtte, på særlige hold ved fx sproglige fordybende tematiske studier og ved 

enkeltmandsundervisning i situationer fx som optakt til faglige emner eller prøver.”. 

 

Det anføres i kommunens redegørelse, at skolens leder i henhold til be-

kendtgørelsens § 2 i samråd med forældrene og eleven samt relevante 

fagpersoner beslutter, hvordan eleven støttes bedst muligt, herunder om 

eleven skal have undervisning i dansk som andetsprog, jf. § 3 i bekendt-

gørelsen, eller basisundervisning i dansk som andetsprog jf. § 4 i be-

kendtgørelsen. 

 

Kommunen oplyser herudover, at skolens leder ud fra de nævnte kriteri-

er ligeledes vurderer, hvorvidt elever med begrænset eller ingen forudgå-

ende dansksproglige forudsætninger kan deltage i hele eller dele af den 

almene undervisning. Kommunen anfører, at det er en konkret vurdering 
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af den enkelte elev og det undervisningsforløb, der er tilrettelagt i almen-

undervisningen, som afgør omfanget af elevens deltagelse i almenunder-

visningen, og at det vil sige, at en elev kan deltage i dele af almenunder-

visningen og modtage dansk som andetsprog i andre dele af undervis-

ningen. 

 

Det fremgår også af notatet, at der i skoleåret 2015/16 udover de eksi-

sterende medarbejdere, der har kompetencer inden for dansk som andet-

sprog, har været ansat pædagogmedhjælpere, der har arabisk som mo-

dersmål. Efter det oplyste fungerer pædagogmedhjælperne som støtte i 

elevernes undervisning, mens lærere med dansk som andetsprog vareta-

ger selve undervisningen. 

 

Kommunen oplyser generelt, at der på skolerne arbejdes kontinuerligt på 

at udvikle de flersprogede elevers sprog og fx sker en løbende evaluering 

af elevernes sproglige forståelse og progression ved eksisterende test og 

målinger. Ifølge kommunen vil den målstyrede undervisning og individu-

elle læringsmål herudover bidrage til den løbende dokumentation og 

evaluering for den enkelte elev, og der vil være et løbende grundlag for 

vurdering af elevens sproglige udbytte og ståsted, så der kan sættes mål-

rettet ind ved behov. 

 

Hørsholm Kommune oplyser endeligt i notatet, at kommunen har op-

mærksomhed på, at der er tale om en opgave for den samlede skole, og 

at alle medarbejdere derfor skal støttes og klædes på til at løfte opgaven. 

Kommunen anfører, at der derfor er planlagt et større kompetenceløft af 

alle pædagogiske medarbejdere i Hørsholm Kommune, der har fokus på 

modtagelse/samt undervisning af flersprogede børn og unge, og som 

finder sted fra juni 2016 til februar 2017.  

 

Regelgrundlaget  

Regelgrundlaget er beskrevet i vedlagte bilag, hvortil der henvises. 

 

Vurdering af sagen 

De foreliggende oplysninger om organiseringen og tilrettelæggelsen af 

undervisningen af tosprogede elever i dansk som andetsprog i Hørsholm 

Kommune giver ikke styrelsen anledning til bemærkninger. På baggrund 

af det anførte i kommunens redegørelse finder styrelsen, at Hørsholm 

Kommune lever op til folkeskolelovens § 5, stk. 6, og reglerne i bekendt-

gørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.  

 

Kommuner og skoler kan organisere undervisningen i dansk som andet-

sprog på forskellig vis forudsat, at det sker inden for rammerne af folke-

skoleloven og bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk 

som andetsprog. 
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Styrelsen har lagt vægt på, at det fremgår af kommunens redegørelse, at 

skolens leder altid foretager en konkret individuel vurdering af, om den 

enkelte tosprogede elev ved optagelse i folkeskolen har behov for sprog-

støtte og i så fald, hvordan eleven støttes bedst muligt ud fra sit behov 

for sprogstøtte, herunder hvordan eleven skal gives undervisning i dansk 

som andetsprog.  

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af redegørelsen, at 

skolelederen træffer beslutning herom efter samråd med forældrene og 

eleven og i samråd med relevante fagpersoner.   

 

Styrelsen har forstået kommunens redegørelse således, at skolelederen 

foretager en konkret individuel vurdering af, om den tosprogede elev 

med behov for sprogstøtte kan deltage i den almindelige undervisning i 

klassen med et tilstrækkeligt udbytte eller ej. 

 

Hvis eleven ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervis-

ning i klassen med et tilstrækkeligt udbytte, gives eleven efter det oplyste 

basisundervisning i dansk som andet sprog på særlige hold eller som 

enkeltmandsundervisning i henhold til § 4, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen 

om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. 

 

Styrelsen finder i den forbindelse ikke, at der er noget til hinder for, at 

tosprogede elever, der modtager basisundervisning på særlige hold eller 

som enkeltmandsundervisning, straks deltager i undervisningen i den 

almindelige klasse i nogle ugentlige timer med den fornødne støtte i de 

fag eller dele af fag fx inden for den praktiske/musiske fagblok, hvor 

eleverne har mulighed for at få et meningsfyldt udbytte af undervisnin-

gen. Det vil afhænge af en konkret vurdering, i hvilket omfang eleven 

kan deltage i den almindelige undervisning i klassen.  

 

Antallet af timer på de særlige hold eller til enkeltmandsundervisning 

fastsættes efter en vurdering af elevens behov for basisundervisning i 

dansk som andetsprog for at kunne deltage og få udbytte af undervisnin-

gen i den almindelige klasse. Basisundervisningen skal desuden leve op til 

reglerne om Fælles Mål for faget dansk som andetsprog – basisundervis-

ning. Hertil kommer, at skolens leder altid er forpligtet til at give eleverne 

undervisning i dansk som andetsprog i det omfang, som elevernes sprog-

støttebehov tilsiger. Det vil derfor ikke være lovligt at give eleverne færre 

timer til basisundervisning på særlige hold eller i enkeltmandsundervis-

ning, end de har behov for.    

 

Styrelsen har desuden forstået kommunens redegørelse sådan, at hvis en 

tosproget elev, der har behov for sprogstøtte, ved optagelsen er i stand 
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til at deltage i den almindelige undervisning i klassen med et tilstrækkeligt 

udbytte, gives eleven efter det oplyste i kommunens redegørelse supple-

rende undervisning i dansk som andetsprog som en integreret del af den 

almindelige undervisning i klassen som en dimension i den almindelige 

undervisning eller på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning, jf. 

bekendtgørelsens § 3, stk. 1. 

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at der efter det oplyste sker en lø-

bende evaluering af den tosprogedes elevs sproglige forståelse og pro-

gression med henblik på, at der kan sættes målrettet ind ved behov, og at 

den enkelte elev, der modtager basisundervisning, løbende vurderes i 

forhold til, om eleven har brug for undervisning i dansk som andetsprog 

efter bekendtgørelsens § 3. 

 

Styrelsen har ved sin vurdering forudsat, at elevtallet på de særlige hold, 

hvor der gives basisundervisning i dansk som andetsprog, højest er på 

syv elever, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning 

i dansk som andetsprog.      

 

Styrelsen forudsætter herudover, at tosprogede elever, der modtager ba-

sisundervisning i dansk som andetsprog på særlige hold eller som en-

keltmandsundervisning, bliver undervist efter kompetencemålene for 

faget dansk som andetsprog – basisundervisning og de tilhørende fær-

digheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder.  

 

Endvidere forudsættes det, at elever, der modtager supplerende under-

visning i dansk som andetsprog, undervises efter kompetencemålene for 

faget dansk som andetsprog – supplerende undervisning og de tilhøren-

de færdigheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder, jf. § 18 

og bilag 18 i bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompe-

tencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner 

(Fælles Mål). 

 

Styrelsen skal i forlængelse heraf gøre opmærksom på, at det fremgår af 

folkeskolelovens § 10, stk. 2, 3. pkt., at skolens læseplaner skal godken-

des af kommunalbestyrelsen. Det fremgår af Ministeriet for Børn, Un-

dervisning og Ligestillings vejledende læseplan for basisundervisningen i 

dansk som andetsprog, at basisundervisningen gives i to former; enten i 

modtagelsesklasser eller på hold. Den vejledende læseplan ses således 

ikke at kunne finde anvendelse for den model for undervisningen, som 

Hørsholm Kommune har valgt. Kommunen skal derfor – hvis den ikke 

allerede har gjort det – udarbejde selvstændige læseplaner, som skal god-

kendes af kommunalbestyrelsen.  
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Styrelsen har endeligt noteret sig, at kommunen har planlagt et større 

kompetenceudviklingsforløb i perioden juni 2016-februar 2017 for alle 

pædagogiske medarbejdere i Hørsholm Kommune med fokus på modta-

gelse og undervisning af flersprogede (tosprogede) børn og unge. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Liz Nymann Lausten 

Kontorchef 

Kontor for Grundskolen 
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Bilag: Regelgrundlag 

 

De gældende regler om undervisning i dansk som andetsprog til tospro-

gede børn findes i folkeskolelovens § 5, stk. 6, og i bekendtgørelse nr. 

1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andet-

sprog. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2016 og har erstattet 

bekendtgørelse nr. 690 af 20. juni 2014, som var gældende på det tids-

punkt, hvor Hørsholm Kommune afgav sin redegørelse. 

 

Ifølge folkeskolelovens § 5, stk. 6, gives der i fornødent omfang under-

visning i dansk som andetsprog til tosprogede børn i grundskolen.  

 

Ved tosprogede elever forstås der ifølge bekendtgørelsens § 1 børn, der 

har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det 

omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer 

dansk. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at ved en tosproget elevs 

optagelse i folkeskolen beslutter skolens leder – med fornøden inddra-

gelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven – 

om den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan 

eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog. 

 

I henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2, skal tosprogede elever, 

hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage 

i den almindelige undervisning i klassen, gives basisundervisning i dansk 

som andetsprog i en modtagelsesklasse, på særlige hold eller som en-

keltmandsundervisning, eller i udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. 

klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er 

fyldt 14 år. 

 

Efter bekendtgørelsens § 4, stk. 6, må elevtallet på særlige hold i henhold 

til stk. 2, nr. 2, ikke overstige syv. 

 

Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 7, ophører basisundervisningen, når 

eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med 

yderligere undervisning i dansk som andetsprog efter bestemmelsen i § 3, 

og senest efter to års forløb, inklusiv den tid, der er givet undervisning til 

eleverne efter lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervis-

ning til visse udenlandske børn og unge og efter § 36 g, stk. 1, i lov om 

friskoler og private grundskoler m.v. Begrænsningen på to år gælder ikke 

for elever, der optages i en udvidet modtagelsesklasse, jf. stk. 2, nr. 3, 

eller i øvrigt optages i folkeskolen i tilfælde, hvor eleven ikke tidligere har 

modtaget undervisning i at læse og skrive. 

 



 8 8 

Af § 4, stk. 8, fremgår, at elevernes samlede undervisningstid skal svare 

til undervisningstiden for det klassetrin, som eleverne befinder sig på, jf. 

folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, jf. dog § 5, stk. 2.  

 

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at for tosprogede 

elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klas-

sen, gives undervisningen i dansk som andetsprog som en integreret del 

af den almindelige undervisning i klassen, enten som en dimension i den 

almindelige undervisning, eller på særlige hold eller som enkeltmandsun-

dervisning. Det er skolelederen, som foretager den vurdering. Undervis-

ning i dansk som andetsprog, der ikke kan foregå som en integreret del 

af den almindelige undervisning i klassen efter bestemmelsens stk. 1, skal 

foregå i tiden til understøttende undervisning eller uden for den alminde-

lige undervisningstid, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, 1. pkt. 

 

Det følger af ovenstående, at skolens leder skal sørge for, at elever, der 

har behov for sprogstøtte, får den undervisning i dansk som andetsprog, 

som deres sprogstøttebehov tilsiger. Hvis skolelederen fx vurderer, at 

eleven har et sprogstøttebehov, der gør det nødvendigt, at eleven gives 

basisundervisning, skal skolens leder sørge for, at der organiseres et til-

bud efter reglerne i bekendtgørelsens § 4, hvor elevens sprogstøttebehov 

kan imødekommes. 

 

Elever, der modtager basisundervisning i dansk som andetsprog efter § 4 

i bekendtgørelsen i dansk som andetsprog, skal undervises efter fagfor-

målet for faget dansk som andet sprog og efter kompetencemålene for 

faget dansk som andetsprog – basisundervisning og de tilhørende fær-

digheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder, jf. § 18 og 

bilag 18 i bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompeten-

cemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles 

Mål). 

 

Elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog 

efter § 3 i bekendtgørelsen i dansk som andetsprog, skal undervises efter 

fagformålet for faget dansk som andetsprog og efter kompetencemålene 

for faget dansk som andetsprog – supplerende undervisning og de tilhø-

rende færdigheds- og vidensmål for de enkelte kompetenceområder, jf. § 

18 og bilag 18 i bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kom-

petencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner 

(Fælles Mål).  
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Efter folkeskolelovens § 10, stk. 2, skal skolernes læseplaner for folke-

skolens fag og obligatoriske emner beskrive den udvikling i indholdet i 

undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemå-

let. Læseplanerne skal herunder beskrive trinforløb, der understøtter 

arbejdet med færdigheds- og vidensmål. Læseplanerne skal godkendes af 

kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3. Ministeren for 

børn, undervisning og ligestilling udsender vejledende læseplaner. 


