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Høringssvar – bekendtgørelse om dansk som andetsprog
Generelle kommentarer
Skole og Forældre mener, at en væsentlig faktor for at kunne integreres i det danske samfund er, at
man kan tale og forstå dansk. Derudover er forståelsen for vort samfunds demokratiske og kulturelle
dannelseselementer en vigtig del.
Folkeskolen har som den grundlæggende uddannelses- og dannelsesinstitution en vigtig rolle i forhold
til ovennævnte og specielt for børn og unge, der kommer til landet med en anden sproglig og kulturel
baggrund. Derudover formodes det, at mange af de børn og unge, der pt. kommer hertil, har en
betydelig sårbarhed eller traumer, hvilket stiller yderligere krav til skolens undervisningstilbud og
medarbejdernes kompetencer, jf. EVA rapport, Basisundervisning for tosprogede elever
https://www.eva.dk/projekter/2015/basisundervisning-for-tosprogede-elever-imodtagelsesklasser/hent-rapporten-her/basisundervisning-for-tosprogede-elever.-kvalitativkortlaegning-af-praksis-i-20-kommuner/view
Elevtrivsel er desuden et omdrejningspunkt i folkeskolereformen og her peger rapporten bl.a. på, at
elevernes trivsel er et af de spørgsmål, de fagprofessionelle ofte ser problemer med og mangler
kvalifikationer for at kunne håndtere.
Konkret til bekendtgørelsens foreslåede ændringer.
Der henvises i øvrigt til Skole og Forældres høringssvar til: Forslag til Lov om kommunale særlige
tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge: http://www.skoleforaeldre.dk/file/4192/download?token=mMQsHsWO
§4. stk. 3.: henvisningen, jf. dog stk. 4., er stærkt bekymrende for disse børn og unges læringsudbytte,
idet det bl.a. åbner muligheden for at kommunalbestyrelsen kan godkende et højere elevtal uden at
det samtidig sikres, at der undervises af flere medarbejdere, jf. nedenstående.
§4. stk. 4.: Skole og Forældre mener, at denne tilføjelse til bekendtgørelsen er yderst bekymrende.
Det foreslås at elevtallet kan øges op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at
være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet, men det beskrives ikke, hvem der
vurderer dette eller hvordan det vurderes. Det virker umiddelbart som om kommunalbestyrelsen kan

godkende dette generelt og her ser vi, at det nok nærmere bliver en økonomisk vurdering, hvilket i
særdeleshed ikke tager udgangspunkt i disse elevgruppers behov. Derfor mener Skole og Forældre,
at det bør beskrives hvem og hvordan eleverne vurderes, og hvordan dette danner grundlag for
kommunalbestyrelsens beslutning.
Desuden står der intet om at det i givet fald kun kan godkendes, såfremt der kommer ekstra
undervisere eller andet kvalificeret personale på klassen. Skole og Forældre ser gerne dette skrevet
ind i bekendtgørelsen.
Der åbnes endvidere op for at elevtallet kan være 18, hvis eleverne har ensartede sproglige behov og
øvrige forudsætninger, uden at øvrige forudsætninger er nærmere defineret. Af førnævnte EVArapport
fremgår det, at trivslen i disse klasser kan være et problem, også for de fagprofessionelle. Derfor
mener vi, at det også her klart bør fremgå, at hvis elevtallet skal hæves, skal der være flere
undervisere eller andet kvalificeret personale tilstede i undervisningssituationerne.
§4. stk. 5: Skole og Forældre mener ikke, at det er forsvarligt at udvide antallet af klassetrin til 5. Det
handler ikke kun om det sproglige behov og øvrige forudsætninger, det handler også om elevernes
aldersmæssige udvikling. Her ser vi, at det kan være meget problematisk at sætte indskolingselever
sammen med mellemtrins- eller udskolingselever. Alders- og udviklingsspredningen vil presse de
fagprofessionelles tilrettelæggelse af undervisningen og -differentieringen og ikke mindst elevernes
læring og trivsel. Derfor mener Skole og Forældre, at man bør bibeholde en klassetrins- og
aldersspredning som tidligere.
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