
Status på modtageorganisering fra 1/8 2016 – 31/12 2016

Familierne: Evaluering med Kommunens to familierådgivere på området - gennemført på møde i Arena 
Integration.
Familiekonsulenterne fortæller at familierne generelt er glade for den nye modtageordning. 

• Bedre netværk i lokalsamfundet - øget socialt samvær med etniske danske børn.
• Kortere transporttid til og fra skole.
• Gladere børn med flere venner - også i fritiden. 
• Børnene føler sig som "alle andre"

Skolelederne: Fælles evaluering ved CBU-skoleledermøde - Gribskolen, Nordstjerneskolen og 
Bjørnehøjskolen var repræsenteret. 

• Fokus på udskolingen og de udfordringer der er med sent ankomne flersprogede elever (13-14 årige)
• Ønske om øget indsats fra UU-vejlederne. 
• Tidlig indsats overfor de elever der ikke er uddannelsesparate - UU-vejledere skal inddrages allerede i 

starten af 7. klasse. 
• De yngste elever klarer sig fint i klasserne - lærer hurtigt dansk, og er hurtigt en del af fællesskabet.
• Fokus på uddannelse/kurser til lærere der underviser i DSA. 

Lærerne: Skriftlig evaluering fra lærere og pædagoger. Retursvar fra Nordstjerneskolen, Gilbjergskolen, 
Sct. Helene, Bjørnehøjskolen og Gribskolen.

• Godt samarbejde i DSA-teamet
• Er glade for kommunens netværk for DSA-tovholdere. 
• Ønske om flere timer/alle timer til DSA-undervisning. 
• Godt med fokus på små grupper af børn med flere sprog. 
• Familierne og eleverne har mulighed for at føle sig retsligt ligebehandlet ift. danske børn. (Anerkendelse 

er afgørende for udvikling af selvfølelser og influerer dermed på elevens læring).
• Eleverne har større mulighed for at få en voksens udelte opmærksomhed.
• Eleverne har mulighed for hurtigere at blive en del af et klassefællesskab i en almen klasse og skabe 

relationer til danske børn.
• Eleverne undgår at komme i en grupperelation præget af traumatiseret adfærd.
• Eleverne har mulighed for hurtigere spejling og dermed større mulighed for optag af kulturelle normer.
• De psykisk stærke tosprogede elever med overskud indgår også med danske elever.
• Fint, at en del børn ikke skal køre så langt i bus om morgenen, fx fra Tisvilde til Esbønderup, hvor turen 

gik omkring Helsinge etc. inden ankomst til Tingbakken.
• Fint, at der ikke er 60 modtagelsesbørn på Tingbakken. Andelen var for høj.
•
Plads til forbedringer

• Det er generelt vanskeligere at tage hensyn til de tosprogede elevers særlige behov.
• Kommunikationskløften skaber frustration hos både elev og lærer.
• Det kræver store resurser fra den nyankomne tosprogede elev at indgå i fællesskabet. Sproget er et 

grundlæggende kommunikationsmiddel og uden det mangler den tosprogede elev redskaber til at indgå 
og forstå den sammenhæng som eleven nu indgår i. Jo større kulturforskellen er, jo større udfordring er 
det for den tosprogede elev og jo flere resurser kræver det.

• De danske elever udfordres på at fastholde interessen for at inddrage den tosprogede elev pga. 
kommunikationskløft. Flere steder ses, at de tosprogede elever trækker sig væk fra klassens fællesskab 
og søger modersmålstalende.



• Faglig spredning mellem danske og tosprogede elever ses tydeligere. Det er ikke altid opbyggende for 
den tosprogede elevs selvværd og selvtillid at skulle fungere i et fællesskab, hvor der generelt arbejdes 
langt uden for den enkelte tosprogede elevs zone for nærmeste udvikling - også selv om eleven 
stilladseres.

• Der foregår generelt mange ting i en almen klasse, der tager tiden fra den tosprogede elevs undervisning.
Derfor kan det være en udfordring at være i klassen med den tosprogede elev.

• En overvejende del af de tosprogede elever søger sammen, når de har mulighed for det og isolerer sig fra
resten af deres klasse på trods af lærernes initiativer og fokus på inddragelse og inklusion. Dvs. der 
foregår ikke en integrationsproces. Børnene er bare i samme lokale.

• De sent ankomne har svært ved at socialisere sig med etnisk danske elever pga. manglende sproglige 
kompetencer. 

• De mindste elever har absolut klaret sig bedst. De er hurtigere til at falde til  i klasserne, de kommer med
ud i frikvartererne og finder rimeligt hurtigt lege relationer eller er på vej til at finde relationer.

• De største elever (7. - 9 klasserne) står overfor en meget stor udfordring. De har sværere ved at danne 
relationer. De har et fagligt efterslæb i forhold til Dansk, som påvirker dem negativt da det kan være en 
uoverstigelig opgave for dem, at følge med i klassernes almindelige undervisning. 

• Flere dansk som andetsprogstimer på skemaet.
• Mulighed for udelukkende at være tilknyttet DSA-teamet – kun timer i dansk som andetsprog. 


