
Høringssvar 
nr.

Høringspart
type

Høringsvar afsender Resume af høringssvar Integration af høringssvar i 
materialet

1 Skole LU
Bjørnehøjskolen

(18.05.16)
Høringsmaterialet tages til efterretning.
Gør opmærksom på manglende 
kompetencer til at løse opgaven.

Taget til efterretning.

Kompetencesporet vil have særlig  
opmærksomhed i den videre 
planlægning.

Skole Skolebestyrelse
Bjørnehøjskolen

(20.05.16) 
Høringsmaterialet tages til efterretning.
Gør opmærksom på manglende 
kompetencer til at løse opgaven.

Taget til efterretning.

Kompetencesporet vil have særlig  
opmærksomhed i den videre 
planlægning.

3 Skole Skolebestyrelse
Gilbjergskolen

(18.05.16)
Tilslutter sig modellen med ønske om:

• løbende opfølgning på økonomi
• økonomi tager højde for tre 

matrikler
• pædagoger kompetenceudvikles
• løbende sparring
• en strategi for området
• at udtrykke bekymring for 

spændet i klassetrin. 

Taget til efterretning.

Der gives løbende sparring og vejledning 
fra fælles kommunal koordinator på 
området i den videre planlægning på 
området. 

Kompetencesporet vil have særlig  
opmærksomhed i den videre 
planlægning.

4 Skole LU
Gribskolen 

(11.05.16)
Støtter forslaget om udflytning til 
distriktsskoler 
Har pt alle kommunens tosprogede børn
fra 6-14 år. Konstaterer at en stor 
samling  af børn af samme nationalitet 
er vanskelig at integrere i et dansk 
miljø. 

Den nye organisering forudsætter 
naturligvis, at der er tilstrækkelige 
ressourcer til at give børnene 
basisundervisning i dansk i timer, hvor 
børnene er alene med en to-
sprogslærer, men samtidig også, at en 

Taget til efterretning.

De børn der har behov for supplerende 
undervisning efter de første to år, har 
mulighed for dette. Dette skal præciseres
i den videre planlægning.

Input om at børnene fra Tingbakken 
bliver overdraget af kendte lærere fra to-
sprogscentret ud på distriktsskolerne, 
inddrages i den videre planlægning.



to-sprogslærer kan hjælpe børnene i det
omfang, de har behov for det i 
almenundervisningen.

Er bekymrede for om tildelingen til 
tosprogede børn kun gives de første to 
år.

Finder det væsentligt, at børnene fra 
Tingbakken bliver fulgt af kendte lærere
fra to-sprogscentret ud på 
distriktsskolerne.

Det kræver efteruddannelse for lærere i
almenklasser at skulle sikre det faglige 
niveau for to-sprogede børn samtidig 
med almenklassens elever. 

5 Skole Skolebestyrelse
Gribskolen 

(16.05.15)
Støtter forslaget om udflytning til 
distriktsskoler 

Har pt alle kommunens tosprogede børn
fra 6-14 år. Konstaterer at en stor 
samling  af børn af samme nationalitet 
er vanskelig at integrere i et dansk 
miljø. 

Den nye organisering forudsætter 
naturligvis, at der er tilstrækkelige 
ressourcer til at give børnene 
basisundervisning i dansk i timer, hvor 
børnene er alene med en to-
sprogslærer, men samtidig også, at en 
to-sprogslærer kan hjælpe børnene i det
omfang, de har behov for det i 
almenundervisningen.

Er bekymrede for om tildelingen til 

Taget til efterretning.

De børn der har behov for supplerende 
undervisning efter de første to år, har 
mulighed for dette. Dette skal præciseres
i den videre planlægning.

Input om at børnene fra Tingbakken 
bliver overdraget af kendte lærere fra to-
sprogscentret ud på distriktsskolerne, 
inddrages i den videre planlægning.



tosprogede børn kun gives de første to 
år.

Finder det væsentligt, at børnene fra 
Tingbakken bliver fulgt af kendte lærere
fra to-sprogscentret ud på 
distriktsskolerne.

Det kræver efteruddannelse for lærere i
almenklasser at skulle sikre det faglige 
niveau for to-sprogede børn samtidig 
med almenklassens elever. 

6 Skole LU
Nordstjerneskolen

(18.05.16)
God idé at tilknytte nyankomne elever 
en almenklasse fra begyndelsen. 

Er meget bekymrede for finansieringen. 

En besparelse på 17% er det ikke en 
god løftestang for at et nyt koncept skal
udvikles - kan i værste fald give et 
ellers godt koncept en dårlig start.

Det kræver kompetenceudvikling – Det 
er urealistisk med kompetenceudvikling 
af større omfang, da lærernes meget 
høje undervisningstimetal gør det 
urealistisk at supplere med 
kompetenceudvikling. 

Vigtigt at tage højde for, at disse elever 
også vil kræve ekstra ressourcer i FO

 

Taget til efterretning.

Skolerne modtager løbende sparring og 
vejledning fra fælles kommunal 
koordinator på området i den videre 
planlægning på området. 

Kompetenceudvikling for FO skal 
præciseres.

Generelt vil kompetencesporet vil have 
særlig opmærksomhed i den videre 
planlægning.



7 Skole Skolebestyrelse
Nordstjerneskolen

(18.05.16)
God idé at tilknytte nyankomne elever 
en almenklasse fra begyndelsen. 

Er  meget bekymret for finansieringen. 

En besparelse på 17% gives det en 
ringe chance fra begyndelsen. 

Vanskeligt at få tid til 
kompetenceudvikling. Det er meget 
uheldigt, idet dette vil kræve 
kompetenceudvikling af samtlige lærere
og pædagoger, da alle formentlig vil 
skulle undervise i klasser med 2-
sprogede.  

Er taget til efterretning. 

Skolerne modtager løbende sparring og 
vejledning fra fælles kommunal 
koordinator på området i den videre 
planlægning på området. 

Generelt vil kompetencesporet vil have 
særlig opmærksomhed i den videre 
planlægning.

8 Skole Skolebestyrelse
Skt. Helene Skole

(24.05.16) (fik forlænget tidsfrist)
Bestyrelsen finder, at det principielt er 
en rigtig god idé at få de nyankomne 
elever hurtigt ud på den lokale skole og 
hurtigt ind i en normal klasse. 

Ordningen indebærer en række 
udfordringer, der kræver de rette 
rammer for at blive en succes. Disse 
rammer finder bestyrelsen ikke er til 
stede i høringsmaterialets oplæg. 

Giver opbakning til den foreslåede 

Taget til efterretning. 

Generelt vil kompetencesporet vil have 
særlig opmærksomhed i den videre 
planlægning.

Skolerne modtager løbende sparring og 
vejledning fra fælles kommunal 
koordinator på området i den videre 
planlægning på området. 

Bemærkning om at pædagoger indgår 
som støttefunktion i ordningen tages 



model (model C) under den klare 
forudsætning, at følgende elementer 
sikres:

• den enkelte skole via en 
minimumstildeling får midler 
tilført, som kan dække en hel 
klasses undervisningstid 

• Der skal sikres tilstrækkelig 
kompetenceudvikling i 
lærerkollegiet

• Behov for et beredskab på 
kommunalt plan, hvor 
skolerne/lærerne kan hente 
hjælp til håndtering af de nye 
problemstillinger. 

• Der skal sikres understøttende 
undervisning til udslusning

Bestyrelsen udtrykker bekymring ift den
meget korte tidshorisont, som opstart af
ordningen til august indebærer. 

Bestyrelsen finder desuden, at der med 
fordel kunne drages nytte af pædagoger
som støttefunktion i ordningen.  

med som input i det videre arbejde på 
området. 

9 Faglig
Organisation

Gribskov 
Lærerkreds

(20.05.16)
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 

Taget til efterretning.

Generelt vil kompetencesporet vil have 
særlig opmærksomhed i den videre 
planlægning.

Skolerne modtager løbende sparring og 
vejledning fra fælles kommunal 
koordinator på området i den videre 
planlægning på området. 

Bemærkning om nødvendigheden af, at 



til at kunne indføre Model C.

 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.
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.
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. 

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

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

• At integration af tosprogede 
elever lykkes bedst med 
undervisning i modtageklasser.

• 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 

det tætte samarbejde mellem lærere, 
rådgiver, psykologer på den enkelte 
skole (evt. i den forebyggende og 
konsultative indsats) skal præciseres i 
den videre planlægning af området. 



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.

I forhold til undervisning af elever fra 
14-18 år tages administrationens 
indstilling til efterretning.

 


