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Forord
Faxe Kommunes børne- og ungepolitik1 beskriver, hvordan vi ønsker at ”alle børn og unge opnår de
bedste muligheder for udvikling, trivsel og selvstændighed”. For at dette også skal være gældende
for kommunens flersprogede børn og unge, er der behov for en ny sammenhængende og
dynamisk strategi for området. Hvis Faxe Kommune skal lykkes med at løfte flersprogede børn og
unge, både fagligt, socialt og personligt, er der behov for en sammenhængende indsats, hvor der
på tværs af faggrupper, påtages et fælles ansvar. Dele af strategien er stadig under udarbejdelse
og må derfor også anskues dynamisk.
Med denne strategi fremlægges vores målsætning til Faxe Kommunes fremadrettede arbejde med
flersprogede børn og unge. Målsætningen er at:





Styrke den tværfaglige indsats
Løfte flersprogede elever fagligt, socialt og personligt
Højne andelen af uddannelsesparate flersprogede elever
Styrke forældresamarbejdet

Denne model illustrerer Faxe Kommunes målsætninger for arbejdet med flersprogede børn og
unge. Efter hvert afsnit i strategien findes et skema med en beskrivelse af, hvordan der arbejdes
med de fire målsætninger indenfor det enkelte område.

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/boerne_og_ungepolitikken_november_2016.pdf
1
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Forankring og rammesætning
Hvad betyder det at være tosproget/flersproget?
Det kan defineres og anskues på flere måder:
Socialministeriet definerer tosprogede på følgende måde: ”Tosprogede børn. Et tosproget barn er
– ud fra en rent sproglig forståelse af ordet ”tosproget” – et barn, der kan to sprog eller er ved at
lære to sprog. Nogle børn vokser op med både dansk og et andet sprog, fra de er helt små. Disse
børn er ”simultant flersprogede”, fordi de begynder at tilegne sig de to sprog på ca. samme tid.
Andre børn lærer dansk som deres andetsprog senere i deres opvækst, hvor de allerede til en vis
grad har lært deres modersmål. Disse børn er ”sekventielt flersprogede”, fordi de først lærer deres
modersmål og derefter andetsproget.”2
I Folkeskoleloven defineres tosprogede elever således: "Tosprogede elever er børn, der har et andet
modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem
skolens undervisning lærer dansk". "Definitionen dækker både børn, som kun taler et andet
modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andetsprog." 3
I Undervisningsvejledningen i Dansk Som Andetsprog defineres eleverne: "Tosprogede elever er
børn og unge, der i det daglige har brug for to eller flere sprog."4
At være tosproget betyder altså ikke, at dansk nødvendigvis er barnets eneste andet sprog – oftest
er tosprogede børn brugere af to eller flere sprog ud over dansk. Det er vigtigt at tillægge det at
kunne forstå og bruge flere sprog i kommunikation med andre et ressourcesyn. Derfor vil vi bruge
betegnelsen flersprogede i denne strategi, da det er mere rammende i forhold til den faktiske
hverdag for disse børn og unge. I forvejen bruges det i evalueringen af Faxe Kommunes
integrationspolitik, som blev vedtaget i januar og i ”Literacy i Faxe Kommune - En
sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning på 0-18 års
området”.
I Faxe Kommune definerer vi flersprogede på følgende måde:
Flersprogede har et andet modersmål end dansk. Definitionen dækker både børn, som kun taler
et andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som
andetsprog. Fælles for dem er, at de i det daglige har brug for at kunne forstå og bruge to eller
flere sprog i deres kommunikation med andre.

Værdisætning
En central værdisætning i Faxe Kommunes vision for flersprogsarbejdet er, at alle børn og unge i
kommunen skal have de samme muligheder. Alle børn, uanset sproglig, kulturel eller social
baggrund, skal opleve at være en del af et fællesskab. Der skal være lige adgang til kommunes
tilbud for alle vores borgere. Men hvordan skaber Faxe Kommune lige muligheder for flersprogede
Socialministeriet
UVM samt Folkeskoleloven paragraf 4.a
4 Undervisningsvejledningen i dansk som andetsprog
2
3
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børn og unge, der pga. sproglige udfordringer skal kæmpe hårdere for at følge med
kammeraterne? Det kræver først og fremmest, at man ser dem som børn og unge på lige vilkår
med alle andre, at man har øje for at evt. faglige og/eller sociale udfordringer ikke alene skyldes,
at de bruger flere sprog i deres hverdag, og at de får tilbudt de samme muligheder for støtte og
udvikling, som alle andre børn i kommunen. Vi skal kort og godt have styrket det tværfaglige
samarbejde med udgangspunkt i det enkelte barns/ den unges behov.
Faxe Kommune har allerede en godt fundament at bygge videre på; fx har vi i skole og dagtilbud
et velfungerende samarbejde med sagsbehandlere og familievejledere, som kan deltage i interne
visitations- og netværksmøder efter behov, og som derudover fungerer som sparringspartnere for
de lærere og pædagoger, der måtte have spørgsmål i forbindelse med arbejdet med og
håndteringen af konkrete problematikker. Det er tværfagligt samarbejde som dette, vi skal have
udbygget og implementeret i hele kommunen på tværs af forvaltninger og tilbud til gavn for de
flersprogede børn og unge.
Strategien forankrer sig bl.a. i Faxe Kommunes integrationspolitik og evalueringen af denne, den
sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, ”Literacy i Faxe
Kommune”- strategiplan for arbejdet med sprog, læsning og skrivning på 0-18 års området,
Forenklede Fælles Mål og Ungdomsskoleloven.
Indenfor rammerne af vores målsætning løftes den tværfaglige indsats på følgende måde i Faxe
Kommune:

Arbejde med traumatiserede børn
En del flersprogede elever har været ude for traumatiserende oplevelser. Enten fordi de selv har
oplevet krig og flugt, fordi deres forældre er traumatiserede, eller fordi de i en længere periode har
været adskilt fra den ene forælder/tæt familie. Måske har nogle af dem mistet venner og
familiemedlemmer, eller de lever i uvished om andres skæbner. Arbejdet med disse børn kræver en
vis socialpædagogisk indsats. Det er derfor vigtigt, at personalet er uddannet til, eller kan få
sparring i, at arbejde med den type udfordringer.
Traumatiserede børn har, i højere grad end andre børn, behov for en meget fast struktur i
hverdagen, for tryghed, tillid, forudsigelighed og stabilitet. Derfor er det vigtigt, at man i den første
tid med nyankomne, arbejder meget med relationsdannelse og får skabt en tryg tilknytning til og
med barnet. Det er ligeledes vigtigt, at give barnet plads, ro og tid til at tale og vise følelser og
oplevelser – ligesom det er vigtigt ikke at presse barnet til at tale om noget, det ikke har lyst til.
At arbejde med traumatiserede børn, lytte til deres beretninger, og håndtere deres anderledes
reaktionsmønstre, kan være hårdt for den enkelte lærer eller pædagog. Derfor er det vigtigt, at
man som medarbejder i modtagetilbuddet, jævnligt får tilbudt supervision og sparring.
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Sundhedsplejen
Særlig opmærksomhed i forhold til flersprogede spæd- og småbørnsfamilier:
Flersprogede familier har forskellige behov for sundhedsplejens ydelser – ligesom andre dansk
etniske familier.
En del familier har dog sproglige og kulturelle udfordringer. Sundhedsplejen ser som oftest, at hvis
det er svært at gøre sig forståelig, er det også svært at forstå og indgå i de vestlige normers
sundhedssyn og opdragelseskulturer. Sundhedsplejen forsøger at bygge bro mellem disse
forskelligheder og tilbyder flere hjemmebesøg alt efter behov.
I alle besøg, hvor kommunikationen er vanskelig, gøres brug af telefontolk eller fysisk tolk.
De fleste af sundhedsplejens pjecer findes på forskellige sprog.

Særligt tilbud til flersprogede elever i folkeskolen:
Flersprogede elever indgår på lige fod med alle andre elever og får samme tilbud om
sundhedspleje som øvrige elever.
Nogle flersprogede elever oplever en stor kulturel forskellighed, som kan udfordre. Her tænkes på
forskelligt syn på sundhed, trivsel og opdragelsesnormer. Nogle af disse elever får flere
behovssamtaler hos skolens sundhedsplejerske.
•

•

Modtageklasser: Alle børn i modtageklasser skal tilbydes ordinært
sundhedssamtale og screening (højde, vægt, syn og hørelse) i første år i
modtageklasse. Dernæst følger eleven sin stamklasse.
Alle forældre opfordres, af integrationsteam, til at få lavet en
helbredsundersøgelse af deres børn hos egen læge (helbredstjek og
vaccinationsstatus) umiddelbart efter ankomst til Faxe Kommune.

Målsætninger
Mål
Styrke den tværfaglige indsats

Indsatser
 Sundhedsplejen har kendskab til særligt
spæd- og småbørns hjemlige forhold og
kan dermed bidrage med et helhedsog familieorienteret sundhedsperspektiv.
 Sundhedsplejen rådgiver og vejleder
børn og familier om
sundhed/trivsel/opdragelsesnormer, der
understøtter mulighed for læring og
sociale relationer.
 Sundhedsplejen informerer og drøfter
danske normer for opdragelse og
italesætter vigtigheden af, at børn
møder i daginstitution/skole.
 Sundhedsplejen understøtter og hjælper
familier der har behov for ekstra støtte i
forhold til opstart i dagtilbud.

Løfte flersprogede elever fagligt og socialt

Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever

Styrke forældresamarbejdet
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Dagtilbud
Dagtilbud i Faxe Kommune har gennem en årrække arbejdet med at styrke den sproglige
indsats i dagtilbud og har deltaget i henholdsvis Sprogpakken, 2012, Styrk sprog, 2013 –
2015 og Fart på Sproget 2013 – 2015, hvilket har bidraget til at dagtilbud har redskaber og
metoder til at arbejde systematisk og evidensbaseret med at udvikle børns sprog.
I 2018 fik Faxe Kommune en strategi for arbejdet med børn og unges udvikling af kompetencer i
relation til literacy. Strategien, Literacy i Faxe Kommune, udstikker en fælles ramme for et
sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog, læsning og skrivning på det samlede børneog ungeområde, og bidrager til at skabe pædagogisk og didaktisk sammenhæng i (skrift)sproglige
indsatser på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og SFO/fritidstilbud. Dagtilbuds arbejde
med at udvikle alle børns literacykompetencer tager afsæt heri - og i de seks pejlemærker, der i
strategien danner klangbund for arbejdet på 0-18 års område. Strategien lægger op til systematisk
og databaseret arbejde med afsæt i relevant forskning og aktuelt behov i Faxe Kommune.

Forskningen peger på, at flersprogede børns andetsprogstilegnelse følger de samme
principper som sprogtilegnelsen generelt, men at tilegnelsen af to eller flere sprog kan tage
længere tid end det tager at tilegne sig ét sprog, ligesom der ofte forekommer afvigelser fra
etsprogsnormen i udtale og grammatik på både førstesproget og andetsproget5.

Tre vigtige indsatser der understøtter flersprogede børn i at lære dansk:





Dialogisk læsning hvor den voksne og barnet taler sammen om det, de læser
Understøttende sprogstrategier som den voksne bruger i kommunikationen med
barnet i alle situationer i hverdagen bl.a. følger barnets interesse, bruger åbne
spørgsmål, leg med sproget mv.
Tematisk sprogarbejde hvor den voksne strukturerer sprogarbejdet målrettet

Centrale indsatser der understøtter kvaliteten i det sproglige læringsmiljø
Indsats

Praksis/ handling

Systematisk opsporing 

Sprogvurdering og løbende opfølgning
gennem sprogkonferencer

Sammenhængende indsats 

Literacy-strategi, herunder lokalt
forankrede handleplaner

Evidensinspireret metoder 

Kompetenceløft ved diplommodul til alle
sprog ansvarlige 2017, deltagelse i
Sprogpakken, Styrk Sproget og Fart på

5

(Højen 2009).
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Sproget
Høj kvalitets sprogmiljøer inde og
ude 
Tværfagligt samarbejde 

Fokus på det hjemlige sprog- og
læringsforløb 

God overgang fra dagtilbud til SFO
og skole 

Systematisk opfølgning hver andet år ved det
pædagogiske tilsyn


Samarbejde og sparring med PPR ved
tale/ høre-konsulenter omkring
indsatser og forløb
 Netværk for sprogansvarlige
pædagoger, sundhedsplejerske og
tale/ høre-konsulent
 Sprogkonference
 Netværk for tidlig literacy for
pædagoger i ”storbørnsgruppen” og
børnehaveklasseledere
Projekt ”Læseglæde og læselyst – forældre
som betydningsfulde rollemodeller

Fælles om en god skolestart
Sprogkonferencer i dagtilbud og skole
Læseglæde & Læselyst – forældre som
betydningsfulde rollemodeller

Procedure for sprogvurderinger for flersprogede børn i dagtilbud
Dagtilbud sørger for at data om nye flersprogede børn sendes til PPR, som registrerer alle
flersprogede børn mellem 0 – 6 år i SBSYS med navn, fødselsdato og år, oprindelsesland og
modersmål.
Dagtilbud sprogvurderer alle flersprogede 3-4 årige med ”Rambøll Sprog”, som ligeledes anvendes
i skolen, og igen i 5 årsalderen.
Resultaterne af sprogvurderingerne vurderes i samarbejde med tale/høre- konsulenten på en
sprogkonference. Ved behov for særlig sprogstimulerende indsats aftales videre forløb.
Efter 5 årsvurderingen er det dagtilbuddets tilknyttede tale/-høre-konsulent, som henviser til
flersprogskonsulenten vedrørende de børn, der med henblik på skolestart skal yderligere udredes.
Resultaterne herfra brobygges ved skolestart i samarbejde med dagtilbuddet.
På baggrund af det stigende antal flersprogede børn i dagtilbuddene vil PPR fremover tilbyde en
mere fokuseret indsats for denne børnegruppe. 6

6

Fra ”Procedurebeskrivelse for håndtering af sprogvurderinger i Faxe Kommune”
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Sprogkonferencen som evaluerings- og interventionsgreb
Alle sprogvurderede børn drøftes på en sprogkonference. På sprogkonferencen deltager daglig
pædagogisk leder, tale/høre-konsulent og sprogansvarlig pædagog. Daglig pædagogisk leder
forestår mødeindkaldelse og er ansvarlig for den efterfølgende opfølgning.
På sprogkonferencen konfereres den samlede børnegruppe og de enkelte børn ud fra den
aktuelle sprogvurdering og med baggrund i den viden om barnet, der allerede foreligger. Vigtige
elementer på konferencen er:
•
•
•
•
•

At konferere afvigelser fra den normale sprogudvikling
At opdage og konferere tidlige risikotegn på senere afvigende læseudvikling (dysleksi)
At pege på tværfaglige sprogstimulerende indsatser
At kvalificere samarbejdet mellem samtlige aktører omkring barnet
At ensarte indsatsen i kommunens dagtilbud

Indsatserne løftes efterfølgende af de primære aktører omkring barnet – dvs. sprogansvarlige
pædagoger, øvrigt personale og forældre med mulighed for inddragelser af talehørekonsulent.

Opfølgende indsatser

Inspiration til særlige og daglige indsatser kan finde i inspirationsmateriale fra Rambøll Sprog.

Dokumentation og evaluering
I detaljeplanlægningen af indsatsen udarbejdes en handleplan for det enkelte barn, der som
minimum indeholder:




Formål & mål
Beskrivelse af indsatsen
Plan for revurdering

I arbejdet med indsatser og handleplaner anvendes Rambøll Sprogs ’Opfølgnings- og
handleværktøj’, ’Fokuspunkter’, ’Noter og Beskrivelser’, Værktøjet bidrager til at skabe overblik over
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fagpersonalets interne aftaler og aftaler med forældre, samt overlevering af relevant viden til
skolen.

Lovgrundlag - Pædagogiske læringsmål jf. dagtilbudsloven §7
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til,
at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at
kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale
fællesskaber.

Læringsmiljøet skal tilbyde barnet et bredt udvalg af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der
understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i meningsfulde
sammenhænge. Sproglige læringsmuligheder indtænkes i både rutiner og planlagte og spontane
aktiviteter.
Læringsmiljøet skal give barnet adgang til bøger, skriveredskaber, papir og andre skriftlige
produkter, så barnet introduceres til bogens univers og bliver nysgerrige på skriftsproget.

Målsætninger
Mål
Styrke den tværfaglige indsats

Indsatser
 Samarbejde og sparring med PPR ved
tale/høre-konsulenter omkring indsatser
og forløb


Netværk for sprogansvarlige
pædagoger og tale/høre-konsulent



Netværk for tidlig literacy for
pædagoger i ”storbørnsgruppen”

Løfte flersprogede elever fagligt og socialt



Høj kvalitets sprogmiljøer inde og ude
med systematisk opfølgning hvert andet
år ved det pædagogiske tilsyn

Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever



Systematisk opsporing ved
sprogvurdering og løbende opfølgning



Sammenhængende indsats ved
Literacy strategien



Fokus på det hjemlige sprog- og
læringsforløb ved projekt ”Læseglæde
og læselyst”

Styrke forældresamarbejdet

Overlevering fra daginstitution
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I overlevering fra daginstitution holdes der et overleveringsmøde før sommerferien7 med skoleder,
SFO-leder, kommende børnehaveklasseleder, pædagoger fra afgivende institution, vejleder samt
evt. flersprogkonsulent og/eller tale/høre-konsulent. Her vurderes sociale, sproglige og faglige
kompetencer, sådan at den kommende elevs kompetencer på alle områder, matcher det at
kunne begynde i 0. klasse. De screeninger og sprogvurderinger, som der er arbejdet med i forhold
til eleven, er her redskaberne for at kunne hjælpe og støtte eleven bedst muligt til en god start i
folkeskolen. Desuden overleveres handleplaner og specialiserede støtteforanstaltninger, som kan
afdække elevens kompetencer. Institutionens samarbejde med forældrene er her en væsentlig
faktor for at kunne forstå familiens samlede ressourcer. Derfor bør det i forhold til familien prioriteres
at holde et opstartsmøde med familien og kommende børnehaveklasselærer og dansk som
andetsprogsvejleder, såfremt det vurderes at barnet skal begynde i almen 0. klasse.
Hvis en flersproget elev ikke vurderes klar til almenskolestart i forbindelse med sprogscreening i
børnehave, vil eleven blive visiteret til en plads i en modtageklasse. Eleven overleveres på lige fod
med de andre børn til skoleafdelingen af børnehaven, og modtagekoordinator/primærlærer
inviteres til overleveringen. Der afsættes ekstra tid til overlevering af modtageelever. I forbindelse
med overleveringen, anbefales det at modtagekoordinator aftaler møde med den
ressourceperson, der har foretaget sprogscreeningen, til en overlevering af barnets generelle
sproglige kompetencer. Der bliver altid holdt opstartssamtaler med nye elever til modtagetilbuddet
– også selvom familien har været flere år i Danmark. Samtalen vil foregå på samme måde som
indskrivning af nytilkomne.
I Faxe kommune bruges samarbejdsplatformen All Dialogue i det tværfaglige samarbejde både
internt i den enkelte institution, samt på tværs af faggrupper og barnets netværk i aldersgruppen 018 år.

SFO og klub
Kompetenceudvikling og netværksmøder
SFO og klubtilbud er et centralt parameter i forhold til flersprogede elevers integration og
dansksproglige udvikling. Personalet skal være klædt ordenligt på, til at løfte opgaven. Der er
behov for kompetenceudvikling i form af efteruddannelse og kurser af SFO- og klubpædagoger
inden for arbejdet med traumatiserede børn, flersprogspædagogik og kulturel viden om det at
samarbejde med familier fra forskellige kulturer. Et øget dialogisk samarbejde kræver et netværk for
pædagoger med særligt fokus på flersprogede med en mødegang 4-5 gange årligt.

Styrkelse af flersprogedes sproglige, kulturelle og sociale forudsætninger
SFO og Klub vil, med de særlige muligheder der knytter sig til den fritidspædagogiske kontekst,
kunne bidrage til indsatsen med at styrke børnenes sproglige, kulturelle og sociale forudsætninger
og dermed styrke de flersprogede børns deltagelsesmuligheder i fællesskabet. SFO tilbyder, med
de mangfoldige muligheder for leg og varierede udbud af aktiviteter, en ramme, der
komplementerer indsatsen i undervisningsdelen, og understøtter såvel sprogtilegnelsen som den
kulturelle dannelse i en pædagogisk kontekst, der er mere ustruktureret og hvor barnets egne
interesser og initiativer har en mere fremtrædende position. For at styrke fritidstilbuddenes mulighed
for at bidrage til at fremme integrationen indgår indmeldelse i SFO samt pædagogisk friplads, som
7

Se ”Fælles om en god skolestart”
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en integreret del af de interne visitationsprocedurer vedr. modtageklassen, hvorefter behovet for
tilknytning til SFO og socioøkonomisk friplads revurderes i forbindelse med udslusning til almenklasse.
Endvidere lægges der stor vægt på indsatsen for at fremme integrationen af flersprogede børn i
forbindelse med behandling af ansøgning om socioøkonomisk friplads til SFO og klub.

Forældresamarbejde
SFOen løfter en vigtig opgave i forhold til at styrke samarbejdet med forældre til flersprogede børn.
Der er erfaring for, at det daglige møde med forældrene i forbindelse med afhentning i SFO om
eftermiddagen, har stor betydning i forhold til at øge forældrenes kendskab til skolen og den
danske kultur, som afsæt til et konstruktivt dialogisk samarbejde om at understøtte barnets trivsel og
udvikling. Et kvalificeret tværfagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger, herunder en
opmærksomhed på målsætningen om, at der skal være ”en indgang til skole og SFO”, vil således
også kunne bidrage til at kvalificere og udvide samarbejdet mellem skolen og hjemmet.
For at opfylde nedenstående målsætninger, er der behov for yderligere ressourcer i form af øget
normering i forbindelse med arbejdet med flersprogede børn i SFO og klubtilbud.

Målsætninger
Mål
Styrke den tværfaglige indsats

Løfte flersprogede elever fagligt og socialt

Indsatser
 Formaliseret samarbejde mellem
undervisnings- og fritidsdel. Vidensdeling
og koordinering af pædagogiske
indsatser og mål.
 Kompetenceudvikling af
medarbejderne i SFO og klub med
henblik på at styrke medarbejdernes
forudsætninger og fagkompetencer i
forhold til at arbejde inkluderende i
forhold til målgruppen.




Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever





Styrke forældresamarbejdet
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Styrke børnenes adgang til
fritidstilbuddene ved at visitere
modtagelever til SFO samt gøre
sagsbehandlingen vedr. socioøkonomisk
friplads til flersprogede børn mere
smidig.
SFO og Klub arbejder målrettet med at
støtte børnenes sprogtilegnelse gennem
leg og social interaktion.
Vekselvirkningen mellem anvendelse af
sprog i formelle og uformelle
sammenhænge, bidrager væsentligt til
styrkelse af børnenes begrebsforståelse
og ordforråd.
”Det daglige møde” med forældrene
anvendes til at understøtte en tillidsfuld
dialog om barnets trivsel og udvikling
samt til at vejlede forældrene i skolens
og fritidstilbuddets forventninger til

hjemmet – herunder at fremme
mulighed for deltagelse i arrangementer
og traditioner, der er en del af
børnekulturen og fremmer integrationen
i fællesskabet.

Skole
Flersproglig udvikling
En positiv sproglig udvikling er vigtig, når flersprogede elever skal klare sig på niveau med deres
dansksprogede kammerater på længere sigt i skolen og uddannelsessystemet, men sprogudvikling
er blot ét element i en vellykket integration. Det sociale liv, gode relationer og en stærk
fællesskabsfølelse er alle vigtige faktorer for integrationen af den enkelte elev. Det er derfor vigtigt,
at vi sørger for vores flersprogede elevers trivsel via både faglig, social og personlig udvikling - trivsel
er jo som sagt grundlag for læring. De forskellige faggrupper skal opfatte elevernes flersprogethed
som en ressource, som giver adgang til udvikling og læring. Man skal fokusere på den enkelte elevs
kompetencer, fremfor på alt det man ser eleven ikke mestrer endnu.
En måde at fokusere på og synligøre elevens sproglige kompetencer, er at inddrage elevernes
modersmål i klasserummet og den daglige undervisning. En sådan inddragelse vil oftest vise
anerkendelse og skabe selvtillid, og dermed større trivsel og læring. Det, at de flersprogede trækker
på alle deres ressource ved brug af og tilegnelse af sprog, kaldes translanguaging. Sprogene
holdes ikke adskilt, men integreres. Pædagogikken kan med fordel bygge bro mellem sprog.8
Banyan-træet: et andet billede på sprogenes
sammenhæng for det flersprogede individ. De enkelte
stammer (forskellige sprog) udspringer af et
sammenhængende rodnet, som ikke kan adskilles.
Flersprogede individer lærer at tilpasse sig flersprogede
eller etsprogede omgivelser.

Faget dansk som andetsprog samt sproglig udvikling som en dimension i skolen
Flersprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i
skolens undervisning. Ikke alle flersprogede elever har de nødvendige dansksproglige
forudsætninger, der skal til for at kunne deltage undervisningen. Det er derfor vigtigt, at de får den
sprogstøtte, de har behov for. Denne sprogstøtte er beskrevet i Fælles Mål for dansk som
andetsprog basis og supplerende samt det tværgående tema ”sproglig udvikling”, som er skrevet
ind i alle obligatoriske fags Fælles Mål.

8

Professor Anne Holmen fra konferencen ”I skole med flere sprog” UVM 2019
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I skoleregi er der fire kompetenceområder for dansk som andetsprog: læsning, skrivning, lytning og
tale9.
De fire kompetenceområder kan ikke adskilles, men skal udvikles i sammenhæng. Dette gøres på 3
niveauer, og er afhængig af hvilken fase barnet er nået til i tilegnelsen af det nye sprog;


Dansk som andetsprog basis, hvor man lærer sproget. Dette sker i kommunens
modtagetilbud på Vestskolen.



Dansk som andetsprog supplerende, hvor man lærer om sproget. Dette sker som et tilbud i
den almindelige undervisning, og varetages af skolens DSA-lærere i samarbejde med
faglærer. Elever med dette behov har ikke dansksproglige forudsætninger for at følge den
almindelige undervisning, men har stadig et behov i forskelligt omfang for ekstra støtte i
deres sproglige udvikling.



DSA som dimension i almenundervisning eller sproglig udvikling i faget, hvor man lærer
gennem sproget. Dette varetages af den enkelte faglærer som en del af almindelig
undervisningsdifferentiering. Her læres sproget gennem faget – og faget gennem sproget. I
den almindelige undervisning bygges bro fra hverdagssprog til fagsprog, og der arbejdes
målrettet med elevens tilegnelse af fagenes sprog, ordforråd, genrer, teksttyper mm. Her
kommunikeres med fagsprog både mundtligt og skriftligt.

I Faxe Kommune er der indgået aftale om at lade 4 forskningsbaserede strategier indgå som en del
af arbejdet med sprog og læsning. Indsatsen skal sikre at det nødvendige fokus på den sproglige
dimension i alle fag understøtter faglig inklusion i skolen for alle børn herunder også flersprogede.10

Se UVMs læseplan for Dansk som andetsprog https://www.emu.dk/grundskole/dansk-somandetsprog/laeseplan-og-vejledning
9

Ifølge implementeringsplanen skal lærere, pædagoger og ledere opkvalificeres til at løfte indsats
fra Jan. Til marts 2020

10
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Dansk som andetsprogslærere og -vejledere
Alle tre skoler i Faxe Kommune skal hver have en DSA-vejleder ansat, som medvirker til at den
sproglige udvikling i alle fag indgår i årsplanlægningen og den daglige undervisning. DSAvejlederens opgaver er bl.a. at vejlede, planlægge, formidle og undervise inden for
flersprogsområdet.11
Den enkelte skole har en eller flere lærere ansat, som underviser i DSA-supplerende. DSA-lærerens
opgaver bl.a. er at planlægge og varetage den supplerende undervisning i DSA i samarbejde
med klassens lærere.




Med udgangspunkt i Kommunes ressourcefordelingsmodel, tildeles ressourcer dels til
vejledning, men også til supplerende undervisning til kommunes tre skoler: Østskolen,
Midtskolen og Vestskolen
Vejledere/lærere mødes 3 gange årligt til videns- og erfaringsudveksling i forhold til
området samt samarbejdet med faglærere vedr. flersprogede elever.
Timetildelingen og opgaverne fordeles på få ansatte sådan at den professionelle
kapital er koncentreret.

Flersprogedes overgange mellem institutioner og skoler
Ved ethvert skift for flersprogede både fra institution til skole, mellem skoleafdelinger og ved
modtagelse af elever fra andre kommuner, skal skolens ledelse og dansk som andetsprogsvejleder
sikre, at eleven får en så tryg og blid overgang til den nye skole som muligt. Det gøres ved
overleveringer.

11

Se ”Funktionsbeskrivelse for DSA-lærer og DSA-vejleder”
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Målet for alle former for overleveringer er:
 At afdække elevens sproglige og faglige kompetencer og standpunkt
 At afdække elevens sociale og personlige kompetencer
 At informere forældre og elever om skolens forventninger til deres deltagelse i elevens
skoleliv
 At klarlægge hvordan forældre og skole kommunikerer bedst om elevens udvikling på
alle områder i skolen
 At udtrykke holdning til at elevens flere sprog er en ressource – både modermål samt
dansk skal tales hjemme

Test og afdækningsmaterialer
Som udgangspunkt følger de flersprogede elever det almene testprogram (nationale test og
kommunens testprogram12), samt andre test, der tages i klassen. Skal elever fritages fra nationale
test, skal det ske med afdelingleders tilladelse. DSA-vejleder kan med fordel, i samarbejde med
kontaktlæreren, bruges til en vurdering af den enkelte elevs forudsætninger for at tage testene.
Se i øvrigt vedhæftede tillæg til den kommunale evalueringsplan for sprog og literacy for
flersprogede elever.13

Dansk som andetsprog basis - modtagetilbud
Eleven kan være indskrevet op til 2 år i modtagetilbuddet. En del elever bliver fuldt udsluset til
almendelen tidligere, mens nogle få ikke vurderes klar og kan visiteres til en forlængelse på op til 1
år. Ved indskrivning i modtageklasse bliver man samtidig tilknyttet en almenklasse. Dette er ens
stamklasse, og her har man også en kontaktlærer. Der udsluses gradvist til stamklassen, således
eleven vil have flere og flere lektioner her, efterhånden som de vurderes sprogligt, fagligt og socialt
parate. Udslusningen begynder som regel allerede efter et par uger, hvis eleven vurderes tryg ved
det. Det er modtagekoordinator, der i samarbejde med modtageteamet og almenlærer beslutter
hvordan og i hvilket omfang, udslusningen skal foregå. Det vil altid være en individuel vurdering,
der tager højde for elevens interesser samt faglige og sociale kompetencer. Den hurtige udslusning,
samt den fysiske nærhed til almendelen, giver en høj grad af integration, samtidig med, at man
beholder trygheden ved en modtageklasse. Udslusning til almenklassen er et centralt parameter for
elevens integration, både på skolen og i samfundet, ligesom det er en basal forudsætning for
elevens udvikling af dansksproglige kompetencer.
Herudover består arbejdet i modtageklassen i at gøre eleven klar til at begå sig i en dansk
skoleklasse og i det danske samfund. Der arbejdes fx med dansk og international kultur, traditioner
og sprog, sociale kompetencer, samfundsfag og rettigheder, musiske fag og de fleste traditionelle
skolefag som matematik, madkundskab, idræt og natur/teknologi.
Der opsættes læringsmål og foretages trivselssamtaler på lige fod med almendelen. Så længe
eleven ikke er fuldt udsluset, er det modtagelærer, der står for lærings- og trivselssamtalerne, samt
skole/hjemsamtaler.

12
13

Se ”Evalueringsplan for Sprog og Literacy”
Se ”Evalueringsplan for flersprogede”
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Tilknytning og udslusning til almenklasse sker så hurtigt som muligt
Tilknytning øges under hensyn til elevens behov
Løbende samarbejde og koordinering mellem m-klasselærere og almenklasselærere
Inddragelse af dsa-lærer med henblik på supplerende undervisning i dansk som
andetsprog
Inddragelse af forældre

Udslusning til en almenklasse kan være meget utrygt for nogle elever, som finder tryghed i
modtageklassen med færre elever, evt. søskende, genkendelige sprog og tydelige rammer. Nogle
elever kan starte udslusning med det samme, mens andre har behov for en måned eller flere i
modtageklasse, før de er trygge ved opstart i almenklasse. Der skal altid være en særlig fokus på
en tryg overgang for især traumatiserede elever. Hvis der er mulighed for det, anbefales det at en
tryg voksen fra modtageklassen kan deltage med eleven i almen et stykke tid. Efterhånden som
eleven udvikler sine faglige, dansksproglige og sociale kompetencer, vil eleven gradvist deltage i
flere og flere fag i almenklassen.
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Nytilkomne
Indskrivningssamtalen er ofte familiens første møde med det danske skolesystem, og der bør derfor
afsættes god tid til at komme omkring alle spørgsmål, så alle kan gå trygge derfra. Samtalen
holdes på den skoleafdeling eleven tilbydes plads, ligesom der efter samtalen bør afsættes tid til
rundvisning på skole og evt. SFO, for at medvirke til en tryg start for elev og forældre. Samtalen
tager udgangspunkt i ”Samtaleskema ved indskrivning af flersprogede elever til modtageklassen”.
Ved indskrivningssamtalen (se dokumentskabelon i del 2) tilstræbes en grundig
forventningsafstemning skole og forældre imellem, og det gøres tydeligt for alle, hvordan
skole/hjemsamarbejdet vil forløbe fremover. Det er vigtigt at sikre sig klarhed over, hvilke
kommunikationsmåder der anvendes fremover, og om tolkebistand vil være nødvendig. Ved
mødets afslutning, aftales dato for elevens opstart i modtageklassen, og der udleveres oplysninger
om almenklasse, mødetidspunkter, skoleregler samt andre praktiske oplysninger. Efter mødet
overleverer modtagekoordinator eller deltagende primærlærer overleverer relevant information
om eleven og familien til modtageteamet samt kontaktlærere fra elevens almenklasse. Der lægges
en samlet plan for opstart i modtageklassen samt begyndende udslusning til almen.

Dansk som andetsprog - supplerende
Undervisningen i dansk som andetsprog foregår både som en dimension i alle fag, samt som
supplerende undervisning. Målet med undervisningen er, at løfte flersprogede elevers faglige
niveau, at højne andelen af flersprogede der vurderes uddannelsesparate, samt at mindske
præstationsgabet mellem et- og flersprogede elever. Eleverne skal udvikle en bred kommunikativ
kompetence og opøve færdigheder i at anvende dansk mundtligt og skriftligt samt lære
hensigtsmæssige strategier i at klare sproglige vanskeligheder. Et nuanceret og varieret skolesprog
bygger på udvikling af både elevernes mundtlige og skriftlige sprog. Dansk som andetsprog
arbejder derfor med de fire sprogfærdigheder: 1. Lytte 2. Tale 3. Læse 4. Skrive
Andetsprogsundervisningen bør tilrettelægges ud fra, hvad eleverne allerede ved om og kan på
sprogene både på modersmål og andet- eller tredjesprog.

-

Dansk som andetsprog som en dimension i alle fag tilrettelægges af den enkelte faglærer
og tænkes ind i alle lektioner med flersprogede elever. DSA falder ind under rammerne af
forventet undervisningsdifferentiering og løftes i arbejdet med ”De fantastiske 4”, som er en
vedtaget strategi i Faxe Kommune. Fx bør der her være fokus på det førfaglige ordforråd,
stilladsering, cooperative learning og tydelig instruktion. Faglæreren kan søge vejledning og
inspiration hos skolens DSA-lærere, flersprogsvejledere og læsevejledere.

-

Supplerende undervisning i DSA tilbydes de elever, der har mere omfattende behov for
sprogstøtte, og som ikke kan rummes af den almene undervisningsdifferentiering. Denne
undervisning varetages af skolens DSA-lærere og planlægges ud fra den enkelte elevs
behov og klassens ugeplan/årsplan. Afhængigt af den enkelte elevs sproglige
forudsætninger kan dansk som andetsprogsundervisningen organiseres på flere måder som:


særligt tilrettelagt forløb uden for den almindelige undervisning
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særligt tilrettelagt undervisning i undervisningstiden uden for klassens rammer
som en dimension i den almindelige klasseundervisning ved
undervisningsdifferentiering ved holddeling og/eller ved tilknytning af ekstra lærer

Både før, under og efter forløb samarbejdes der med almenlærer om indhold og metoder i
undervisningen samt hvilke kompetenceområder, der skal være fokus på i forhold til den
almene undervisning. Dette beskrives i handleplan og evalueres efterfølgende med forslag til
nye fokusområder.

Overlevering fra anden skole i almenområdet
Ved modtagelse af elever fra en anden skoleafdeling i almenområdet holdes ligeledes et
opstartsmøde14 med deltagelse af elev og forældre, samt evt. tolk.
Her er det vigtigt, at alle skolepapirer inkl. sprogscreeninger og handleplaner fra afgivne skole er
kommet til den modtagende skole inden opstartsmødet. Lærere fra afgivne skole deltager også.

Målsætninger
Mål

14

Indsatser

Se ”Skabelon til indskrivning af flersprogede i skolen”
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Styrke den tværfaglige indsats

Løfte flersprogede elever
fagligt og socialt



Overleveringsmøder fra børnehaver til 0.klasse med
skoleleder, SFO-leder, kommende børnehaveklasseleder,
afgivende pædagoger, dansk som andetsprogsvejleder
eller modtagekoordinator og evt. flersprogskonsulent før
sommerferien.



Alle elever i modtageklasser tilbydes sundhedssamtale og
screening i det første år i modtageklasse.



Sparring på tværsmøder med sundhedsplejerske,
socialrådgiver, AKT-lærer, læsevejleder, skolepsykolog og
pædagogisk leder



Oprettelse af et flersprogsnetværk, der mødes to gange
årligt. Det skal bestå af vejledere, modtagekoordinator,
PPR-psykolog, tale/høre-konsulent,
integrationsmedarbejder, tovholdere for de
sprogansvarlige i dagtilbud, repræsentant for UUvejledning, repræsentant for ungdomsskolen,
sundhedsplejerske, socialrådgiver samt sprog- og
læsekonsulenten.



Lærere og pædagoger, som arbejder med
traumatiserede børn, tilbydes supervision og sparring af
PPR



Alle faggrupper kender til ”særlige tilbud til flersprogede i
Faxe Kommune” og kan henvise til dem.



Flersprogethed opfattes som en ressource og inddrager
alle elevens sprog i undervisningen, når det er muligt. Det
styrker elevens selvtillid, trivsel og læring.



Opstartsmøde med børnehaveklasseleder, dansk som
andetsprogsvejleder og forældre efter sommerferien.



Sprogkonferencer i børnehaveklassen ifølge ”Literacy i
Faxe Kommune”



Overleveringmøder ift. nye flersprogede elever til
almendelen med ledelse, vejleder og forældre.



På klassekonferencer mindst en gang årligt, drøftes det
faglige standpunkt ud fra den kommunale
evalueringsplan for flersprogede og fremtidige indsatser
med klasseteam.



Læsevejleder drøfter sammen med dansk som
andetsprogs-vejleder hvilke elever, der skal undervises i
dansk som andetsprog løbende henover skoleåret og
hvilke elever som undervises i den alm. undervisning i
sproglig udvikling i faget.



Klasseteam vurderer om nogle af de flersprogede elever,
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skal indstilles til at få økonomisk hjælp fra kommunen til at
gå til fritidsaktiviteter.

Højne andelen af
uddannelsesparate
flersprogede elever

Styrke forældresamarbejdet



Dansk som andetsprogsvejlederne mødes til sparring
vedr. undervisning 3 gange årligt.



Her spiller U og U-vejledningen en stor rolle – se under
dette afsnit (som er under udarbejdelse pt)



Turboforløb i udskolingen i dansk og matematik



Flersprogede kan tilbydes en mentor fra foreningen
”Nydanskere” eller fra andre frivillige organisationer



Kommunikation via tolk ved møder, hvis det skønnes
nødvendig



Ved indskrivningssamtale tilstræbes en grundig
forventningsafstemning forældre og skole imellem



Lærerne har den anerkendende tilgang til flersprogede
forældre i forhold til samarbejdet om eleven, også når
det gælder sproglige og kulturelle udfordringer



Alle flersprogedes forældre skal opfordres til at tale deres
modersmål med barnet – vejen til et funktionelt dansk
med et stort ordforråd kommer også af et veludviklet
modersmål.



Ved nye flersprogede elever opfordres lærerne til at tage
hjem til forældrene og holde skole/hjem-samtale



Hvis samarbejdet på de digitale platforme er svært, laves
aftale om anden måde at kommunikere på

UU-vejledning
Dette afsnit er under udarbejdelse, men det skal leve op til Faxe Kommunes integrationspolitik fra
2015:
Uddannelse
Vi skal arbejde for, at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk sikres samme
muligheder for uddannelse som etnisk danske unge. Mange forældre med anden etnisk baggrund
end dansk har ikke det nødvendige kendskab til det danske uddannelsessystem. Derfor er et tæt
samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og forældre vigtigt, for at børnene lærer så meget, som
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de kan. UU-vejledere skal også i højere grad inddrage forældre med anden etnisk baggrund end
dansk, så de opnår læring om det danske uddannelsessystem.
Mål for uddannelse
1. Der skal arbejdes for at højne det tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i den enkelte
elevs behov
2. Kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud skal være forståelig for alle parter og det
tilstræbes, at der skal være informationsmateriale tilgængeligt på de relevante sprog
3. Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal have samme gennemførselsprocent på
ungdomsuddannelser som etnisk danske unge
4. Voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal sikres et kompetenceniveau i dansk
og matematik, så de har mulighed for at begå sig på arbejdsmarkedet eller læse videre på lige
fod med etnisk danske borgere. 15

Målsætninger
Mål
Styrke den tværfaglige indsats
Løfte flersprogede elever fagligt og socialt
Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever
Styrke forældresamarbejdet

Indsatser

Ungdomsskole og 10. klasse
Ungdomsuddannelser
På Faxe Ungdomsskole er der bevidsthed om, at den gode tværfaglige indsats forudsætter et
godt samarbejde mellem faggrupperne. Derfor arbejdes der kontinuerligt på at øge kendskabet til
og kommunikationen med vores samarbejdspartnere. De nuværende samarbejdspartnere er bl.a.
fagpersoner fra socialforvaltningen som psykologer, familiekonsulenter, og andre rådgivere
afhængig af det aktuelle behov.
Der er løbende kontakt med en bred vifte af organisationer som f.eks. Røde Kors Faxe, Dansk
Flygtningehjælp, og Etnisk Ung- som er en del af organisationen RED Center mod æresrelaterede
konflikter.
På Faxe Ungdomsskole er den almene danskundervisning tilrettelagt således, at den helt
grundlæggende imødekommer flersprogede elever. Der gøres b.la. brug af understøttende
sprogstrategier, dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde.

Fagligt løft
Sideløbende med den almene danskundervisning følger de flersprogede elever to ekstra hold i
dansk, som er beskrevet her:

15

Faxe Kommunes integrationspolitik fra 2015
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Som flersproget elev modtager man særligt tilrettelagt dsa-undervisning. Dette foregår to
undervisningstimer om ugen. Der undervises bl.a. ved brug af undervisningsmidler som portalen
lærdet.gyldendal.dk. Denne portal er ”søsterportal” til dansk.gyldendal.dk og er målrettet dansk
for fortsættere. Der arbejdes i tilhørende grundbog og arbejdsbog. Undervisningen er også her
tilrettelagt tematisk, og der bruges forskellige understøttende sprogstrategier. Fx brug af åbne
spørgsmål samt fortolkning og udvidelse af hvad eleven siger - med særligt fokus på ordforrådets
dybde og bredde.
Som flersproget elev deltager man yderligere to undervisningstimer om ugen i et hold, som hedder
”tekstforståelse”. Her arbejdes der med dialogisk læsning, hvor eleverne igennem klassesamtale
øger forståelsen af de læste tekster. Dette hold er tilrettelagt både for elever med dysleksi og for
vores flersprogede elever. Formålet med undervisningen er, at hjælpe eleverne til at læse og
forstå teksterne, som der arbejdes med i den almene danskundervisning. Derfor læses teksterne før
de skal læses i den almene danskundervisning ude i klasserne. På den måde støttes elevernes
læring i den almene danskundervisning og øger deres mulighed for at deltage på lige fod med
elever, som er stærke læsere. I undervisningen er der stor succes med at lade eleverne arbejde i
makkerpar bestående af en flersproget elev og en ordblind elev. Den ene part kan læse teksten
højt, og den anden kan hjælpe med udtalen. Eleverne giver udtryk for, at de oplever glæde ved
at kunne hjælpe hinanden, og de styrkes hermed både fagligt og socialt.
Flersprogede elever kan også vælge ekstra matematikundervisning to undervisningstimer om
ugen. Her er der både mulighed for at forbedre sit faglige niveau og for at lære de matematiske
fagbegreber på dansk.
Tilbuddet om ekstra undervisning er nødvendige for flersprogede elever, for at de fagligt kan følge
med. Nogle flersprogede elever har f.eks. pga. krig manglende skolegang, og de har derfor
faglige huller. Det kan også være, at det undervisningsniveau de kommer fra, ikke er tilsvarende
elevens alder og klassetrin i den danske skole. På Faxe Ungdomsskole ønskes at løfte flersprogede
elever fagligt og socialt for på den måde at højne andelen af uddannelsesparate flersprogede
elever.

Socialt løft
Først og fremmest er det vigtigt at holde sige for øje, at det er komplekst, og derfor tages mange
metoder i brug. Ydermere må det tilføjes, at en uddannelsesparathedsvurdering ud over de
faglige og sociale forudsætninger, også beror på personlige forudsætninger og de praksisfaglige
forudsætninger. For at løfte eleverne socialt laves der løbende Ud-af-huset oplevelser, hvor
eleverne i fællesskab lærer uden for klasserummet. Vi starter skoleåret med en intro-uge med
fælles overnatning på en koloni og en masse sociale lege. Der er årligt en uges studietur til
udlandet og diverse ekskursioner til aktuelle kunstudstillinger, teater, musik mm.
Der er stort fokus på, at oplevelserne, bliver positive, sociale oplevelser. Vi vægter at skabe rum for,
at eleverne kan dyrke venskaber.
Særlig i forhold til flersprogede elever ønskes at øge deres mulighed for at udvikle resiliens, - altså
deres forudsætninger for at klare sig på en positiv måde fremadrettet på trods af svære
opvækstbetingelser. Dette er jo essentielt i forhold til uddannelsesparathed, da en vis robusthed
hos den unge er nødvendig for at gennemføre en uddannelse. Flersprogede elever kan have
traumatiserende oplevelser med i bagagen, eller de kan være sekundært traumatiserede
gennem en opvækst hos traumatiserede forældre, der har oplevet krig, flugt eller tortur. Personalet
har som mål at være støttende voksne, for på den måde at afhjælpe belastende forhold i
hjemmet.
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På Faxe Ungdomsskole ser vi dialogen som det centrale for et styrket forældresamarbejde. I forhold
til styrkelse af samarbejdet med flersprogede forældre har vi b.la. søgt viden i ’’På Bølgelængde”,
et metodehæfte om metoder til dialog og samarbejde mellem flersprogede forældre og
professionelle, udgivet af Dansk Flygtningehjælp.

Målsætninger
Mål
Styrke den tværfaglige indsats

Indsatser


Samarbejde med forskellige fagpersoner
fra socialforvaltningen, psykologer,
familiekonsulenter, UU-vejleder og fra
organisationer som Røde Kors og Dansk
Flygtningehjælp etc.



Med udgangspunkt i dansk som
andetsprogs 4 kompetenceområder:
Lytte, tale, læse og skrive gives der
sprogstøtte til flersprogede elever i
fagene dansk og matematik.



Fokus på alle delområder af
uddannelsesparathedsvurderingen; det
personlige, det sociale, det faglige og
det praksisfaglige.



Flere ture/oplevelser ud af huset samt en
introuge og en studietur til udlandet



Via materialet ”På bølgelængde”
styrkes samarbejdet og dialogen med
flersprogedes forældre.

Løfte flersprogede elever fagligt og socialt

Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever

Styrke forældresamarbejdet

Ungdomsskolen – fritidshold
Faxe Ungdomsskole har tre hold rettet til flersprogede:

Lektiehjælp for flersprogede elever
Målgruppe: Flersprogede elever mellem 13 og 18 år.
Der arbejdes fælles med opgaver i forhold til ordforråd og grammatik, og individuelt med
lektiehjælp.
Aktiviteterne veksler i løbet af året mellem aktuelle danske tekster, spil, film, skriftlige opgaver og
eksamenstræning.
Der evalueres løbende gennem læse/stavetest, fremlæggelser og fælles holdevaluering.
Deltagerne er selv med til at planlægge indholdet ud fra deres resultater, og materialer og
metoder justeres løbende ud fra den enkeltes behov/ønsker.
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Læseboost
Målgruppe: Elever med læsevanskeligheder og flersprogede unge, der har brug for at arbejde
med ordforråd og læseforståelse.
Målet er, at deltagernes læsehastighed bliver højere, og at de aktivt kan vælge den rigtige
læsestrategi til forskellige typer opgaver - og dermed forbedre deres arbejdstempo og deres
læseforståelse.
Der arbejdes med læsetræning på individuelle niveauer, ordforråd, oplæsning og træning til
læseprøverne.
Eleverne introduceres til programmer til skrivestøtte og oplæsning på pc og mobil, bl.a. CD-ord og
Appwriter.

Lær dansk
Målgruppe: Flersprogede elever, der har været kort tid i Danmark samt udvekslingsstuderende.
Et hold for unge, der skal lære dansk fra bunden.
Udgangspunktet er et fælles bogsystem, der bruges som selvstudie/lektier, og den fælles
undervisning består af mundtlige øvelser og aktiviteter ud fra aktuelle danske tekster og film, spil og
ordforrådsøvelser.

Målsætninger
Mål

Indsatser

Styrke den tværfaglige indsats



Både den flersprogedes lærere og UUvejleder opfordres til at henvise til disse
fritidshold.

Løfte flersprogede elever fagligt og socialt



Med udgangspunkt i dansk som
andetsprogs 4 kompetenceområder:
Lytte, tale, læse og skrive gives der
sprogstøtte til elever fra 13 år og op.

Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever



Alle ovenstående fritidshold kan
medvirke til at løfte eleverne sociale,
personlige og faglige niveau og
kompetencer. Alle digitale
støtteprogrammer introduceres, så det
kan hjælpe eleven i det daglige.

Styrke forældresamarbejdet



Forældre bliver inviteret til at komme og
se, hvad der foregår på holdene. Der er
ikke skolehjem-samtaler på disse hold.
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Det specialiserede område
PPR - sprogindsats for flersprogede i dagtilbud og skole
Dagtilbud sørger for at data om flersprogede børn sendes til PPR. PPR registrerer (SBSYS) alle
flersprogede børn mellem 0 – 6 år i med navn, fødselsdato og år, oprindelsesland og modersmål.
Dagtilbud sprogvurderer alle flersprogede med Rambølls sprogvurdering16. Resultaterne af
sprogvurderingerne vurderes i samarbejde med tale/høre-konsulenten på de tilbagevendende
sprogkonferencer. Ved behov for særlig sprogstimulerende indsats aftales det videre forløb.
Efter 5 årsvurderingen er det dagtilbuddets tilknyttede tale/høre-konsulent, som henviser til
flersprogssprogskonsulenten, vedrørende de børn, der med henblik på skolestart skal yderligere
udredes. Resultaterne herfra brobygges ved skolestart i samarbejde med dagtilbuddet.

Flersprogskonsulent
Kommunens flersprogskonsulent fungerer som tovholder for det samlede arbejde med flersprogede
børn og unge. Der udvikles et netværk på tværs af afdelinger for sikring af en ensartet høj kvalitet i
de særlige flersproglige indsatser. Formålet er, at videreudvikle indsatser gennem videndeling og
sparring på tværs, så bl.a. nytilkomne flersprogede med det samme møder en effektiv
sprogbaseret indsats såvel i det særlige som i de almene tilbud. Flersprogskonsulenten faciliterer 2
gange årligt, eller efter behov, møder i flersprogsnetværket, som består af:
-

Flersprogskonsulenten
DSA-vejledere for de tre skoler
Modtagekoordinator
PPR-psykolog
Tale/høre-konsulent
Integrationsmedarbejder
Tovholdere for de sprogansvarlige i dagtilbud
Repræsentant for UU-vejledning
Repræsentant fra Aktivet
socialrådgiver
Sundhedsplejerske med ansvar for modtageeleverne
Sprog- og læsekonsulenten

Flersprogskonsulenten inddrager PPR ved behov for nærmere udredning, i forbindelse ved
overgange fra dagtilbud/modtagetilbud/almenskole. Denne udredning indgår i brobygnings- og
overleveringsarbejdet. Derudover kan flersprogskonsulenten inddrages i planlægning af indsatser
for enkelte eller grupper af flersprogede børn/unge med det formål at sikre fortsat trivsel og
udvikling samt at fastholde disse i almenområdet.17

Målsætninger
Mål
Styrke den tværfaglige indsats

16
17

Indsatser
 PPR har fast tilknytning til alle dagtilbud
og skoler i Faxe Kommune og er
organiseret, så der skabes størst mulige

Se procedure for håndtering af sprogvurderinger i Faxe Kommune
Se Funktionsbeskrivelse for flersprogskonsulent i Del 2 for yderligere beskrivelse af arbejdsopgaver
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sammenhæng. Det er således ofte de
samme fagprofessionelle i PPR, som
betjener både dagtilbud og skole i vores
tre distrikter. Dette giver mulighed for, at
der kan opbygges stærke og
gennemgående samarbejdsrelationer
mellem pædagoger/lærer i dagtilbud
og skole og PPR.




Løfte flersprogede elever fagligt og socialt



Formålet med inddragelse og evt.
udredning i PPR er at belyse
baggrunden for den begrænsede trivsel
og udvikling med henblik på at tilbyde
barnet den rette specialpædagogiske
intervention.



Ved udredning ønsker PPR typisk at få
undersøgt eventuelle sproglige
vanskeligheder og/eller traumer og
tilpasningsstress eller mangelfulde
kognitive forudsætninger. Derudover
kan der være ønsker om at:

-

Få koncentrations og/eller
adfærdsvanskeligheder belyst med
baggrund i traumer og tilpasningsstress
Få opmærksomhedsforstyrrelser,
indlæringsvanskeligheder/faglige
vanskeligheder belyst med baggrund i
kognitive vanskeligheder
Endelig vil der være fokus på at få
trivselsvanskeligheder/vanskeligheder i
socialt samspil, belyst

-

-




Højne andelen af uddannelsesparate
flersprogede elever
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PPR er fast deltager i det
tværprofessionelle samarbejde, som er
opbygget i dagtilbud og skole, samt i
TVÆRS hvor også den sundhedsfaglige
og den social faglige viden inddrages i
samarbejdet.
Inddragelse af PPR vil som oftest foregå,
når man i dagtilbud og skole er
opmærksom på manglende trivsel og
udvikling.

I særlige sager samarbejder PPR med
psykiatrien og VISO.
En del af de flersprogede børn har
flygtningebaggrund og kan have været
udsat for voldsomme og
traumatiserende oplevelser under deres
flugt eller ophold i flygtningecentre.
Både det enkelte barn og hele familien
kan være præget af ubehagelige eller

traumatiserende oplevelser.




Styrke forældresamarbejdet

PPR kan i samarbejde med dagtilbud,
skole og forældre bidrage til udvikling
og trivsel for de flersprogede børn, som
har en risiko for udvikling af trauma,
oftest i samarbejde med socialcentret.
Et godt samarbejde mellem forældre og
PPR er grundlaget for, at der skabes
gode løsninger. Derfor er det for PPR
vigtigt at inddrage såvel forældres som
barnets/den unges stemme i
samarbejdet. Derfor inddrages forældre
og barn i samarbejdet ved inddragelse
af PPR.

Forældresamarbejde og tolkning
Vi uddanner ikke kun eleverne i det danske skolesystem, men i høj grad også forældrene.
Nyankomne forældre møder ofte et helt andet skolesystem, end det de kender fra deres hjemland.
Derfor skal vi fra starten gøre det klart for forældrene, hvad de kan forvente af os, hvorfor vi agerer
som vi gør, hvorfor vi bruger den pædagogik, vi gør, og hvad vi forventer af dem.I skolen er der fx
skole/hjemsamtaler og forældremøder, dog skal der her ofte beregnes længere tid pga. tolkning.
Der bestilles tolke til alle de sprog, der er behov for – det er derfor nødvendigt med
forældretilmelding til møderne.
Et trygt og respektfuldt forhold er grundlaget for et konstruktivt skole/hjemsamarbejde. Alle
fagpersoner skal fra starten give sig tid og rum til at få snakket grundigt med forældrene, få
besvaret alle deres spørgsmål, og få fortalt om egne forventninger.

Referencer:
Undervisningsministeriets afdækningsmateriale ”Hele vejen rundt…”:

https://www.emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/hele-vejen-rundt-om-elevenssprog-og-ressourcer-0
Undervisningsministeriets læseplan, mål og vejledning for Dansk Som Andetsprog:

https://www.emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog/laeseplan-og-vejledning

Vidensnotater fra Undervisningsministeriet om arbejdet med flersprogede:

https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Vidensnotat%20-%20Tosprogede%20elever.pdf
https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Vidensnotat%20-%20Tosprogede%20elever.pdf
https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Vidensnotat%20-%20Tosprogede%20elever.pdf
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https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Vidensnotat%20-%20Tosprogede%20elever.pdf

Faxe Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik:
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/boerne- og_ungepolitikken_november_2016.pdf

Faxe Kommunes integrationspolitik: Vi kan ikke finde link på hjemmesiden

Literacy i Faxe Kommune – en sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med sprog,
læsning og skrivning på det samlede 0-18 års område:
https://www.faxekommune.dk/politik/politikker-strategier-serviceniveauer/boern-laering/literacystrategi-arbejdet-med-sprog
Sprogkonferencer som evaluerings- og interventionsgreb i Faxe Kommune:
https://intra.faxekom.dk/grupper/literacy/sprogkonference-i-bhklassen (Børnehaveklasse)
https://intra.faxekom.dk/grupper/literacy-i-faxe-kommune-0-18-aar/sprogkonference-idagtilbud (Dagtilbud)
Procedurebeskrivelse for håndtering af sprogvurderinger i Faxe Kommune:
https://intra.faxekom.dk/grupper/literacy-i-faxe-kommune-0-18-aar/procedurebeskrivelsehaandtering-af-sprogvurderinger-i-0
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Handleplaner og bilag
Samtaleskema ved indskrivning af flersprogede elever til modtageklassen
Spørgsmål til forældre:
Elevens navn:

Adresse:

Elevens cpr.nr: (er det
den rigtige
fødselsdag?)
Fars navn og cpr.nr:

Fars telefon nr og mail:

Mors navn og cpr.nr:

Mors telefon nr og mail:
Er der særlige
kulturelle/religiøse
hensyn?
Forældres sprog
- Primære + andre
Elevens
oprindelsesland:
Hvornår ankom familien
til Danmark?
Er der søskende?
Alder og evt.
institution/skole
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Er der noget vi skal vide
om rejsen til Danmark?

Elevens helbred:

Er der andet vi skal vide
om eleven?
Skal eleven tilknyttes
SFO/klub?
Transporttilladelse:
Fototilladelse:

Spørgsmål til eleven:
Hvilket sprog er du bedst til?
Hvem taler du det
med?
Kan du andre sprog?
-

Hvem taler du det
med?
Kan du skrive og læse på
nogen sprog? Hvilke?
-

Kan du det latinske
alfabet?
Kan du tælle og skrive
tallene?
Har du gået i vuggestue eller
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børnehave?
Har du gået i skole før? Hvor?
Hvor gammel var du, da du
startede?
Gik du i skole hver dag?

Hvor mange år gik du i skole?
Hvor længe siden er det du
sidst var i skole?
Hvilke fag har du haft i
skolen?

Hvilke sprog var
undervisningen på?
Hvilket fag kunne du bedst
lide?
Hvordan var
skolen/undervisningen?

Hvad kan du godt lide at
lave i din fritid?

Hjælper du til med noget
derhjemme?
(fx mad, søskende, rengøring
mm)
Har du eller din familie en
computer/tlf./tablet?
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Ved du noget om, hvordan
det er at gå i skole i
Danmark?
Er der noget du vil vide om
skolen og undervisningen?
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Overleveringsskema - ved udslusning fra modtageklasse til almendel
Udfyldt af:
Skole:
Dato:
Elevens navn:
Elevens cpr.nr:
Elevens oprindelsesland:
Antal måneder i modtageklasse ved udslusning:
Har familien brug for tolkebistand?:
Sproglige oplysninger
Modersmål:
Modtager eleven modersmålsundervisning?:
Kan eleven læse og skrive på modersmålet?:
Behersker eleven nogle fremmedsprog?:
Hvilke?:
Oplysninger om elevens skolegang
Har eleven gået i skole udenfor Danmark?:
Har eleven haft andre skoletilbud i Danmark?:
Skolegang i modtageklassen.
Hvor mange lektioner ugentligt, har eleven været udsluset til almen?:
I hvilke fag, har eleven været helt eller delvist udsluset?:

Er eleven henvist til PPR?
36

Hvornår, og med hvilken begrundelse?:
Har eleven været oppe på filtermøde?
Hvornår, og med hvilken begrundelse?:
Samlet vurdering af kompetencer og potentialer
Sociale kompetencer
Kan eleven sætte sig ind i, og forstå de sociale spilleregler i en dansk
skolekontekst? (fx ærlighed, høflighed, ansvar, respekt, omsorg). Sæt X
I høj grad:
I nogen grad:
I mindre grad:
Slet ikke:
Er barnet i stand til sprogligt at løse de konflikter, der naturligt opstår i samvær og
leg med andre børn og voksne. Sæt X
I høj grad:
I nogen grad:
I mindre grad:
Slet ikke:
Kulturelle kompetencer
Er barnet i gang med at udvikle en positiv identitet forankret i tilhørsforhold til de
forskellige kulturer, barnet færdes i? Sæt X
I høj grad:
I nogen grad:
I mindre grad:
Slet ikke:
Dansksproglige kompetencer
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Læsning (skriv tal fra 1-4; 1=i høj grad, 2=i nogen grad, 3=i mindre grad, 4=slet
ikke)
Eleven har knækket læsekoden:
Eleven har en fin sprogforståelse (forstår de læste ord):
Eleven forstår tekstens opbygning og semantik:
Eleven kan bruge forskellige strategier til at læse og forstå teksten:

Skrivning (skriv tal fra 1-4; 1=i høj grad, 2=i nogen grad, 3=i mindre grad, 4=slet
ikke)
Eleven kan stave på alderssvarende niveau:
Eleven kan skrive en sammenhængende tekst:
Eleven kan kommunikere tilfredsstillende skriftligt i forskellige kontekster:

Lytning (skriv tal fra 1-4; 1=i høj grad, 2=i nogen grad, 3=i mindre grad, 4=slet ikke)
Eleven kan forstå en mundtlig besked:
Eleven forstår samtaleregler, og kan vente på sin taletur:
Eleven kan omsætte den mundtlige besked til praksis:
Tale (skriv tal fra 1-4; 1=i høj grad, 2=i nogen grad, 3=i mindre grad, 4=slet ikke)
Eleven kan udtrykke sig forståeligt mundtligt på dansk:
Eleven kan kommunikere mundtligt i forskellige kontekster:
Eleven har en fin artikulation og udtale:
Generelle oplysninger
Er der noget almenlæreren bør være særligt opmærksom på ved eleven?
Generel trivsel:
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Socialt:

Familiemæssigt:

Fagligt niveau:

Andet:
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Skabelon til indskrivningssamtale af flersprogede elever
Temaer i afdækning af kompetencer
Spørgsmål og temaer der kan indgå i arbejdet med afdækning af kompetencer.
Et oplysningsskema og en samtaleguide til visitations- eller indskrivningssamtalen kan indeholde følgende spørgsmål og
temaer:
Familiebaggrund og –historie:
●
●
●
●
●
●
●

Hvad er familiens historie? Hvor kommer familien fra?
Er der oplevelser og erfaringer, der kan påvirke barnets generelle tryghed?
Hvordan ser familiens netværk i Danmark ud?
Hvad er forældrenes baggrund, fx i forhold til uddannelse?
Hvad er forældrenes beskæftigelsesforhold på nuværende tidspunkt?
Hvor mange børn er der i familien, og hvilket nummer i søskendeflokken er barnet?
Hvad kendetegner barnet (fx mht. temperament, interesser, personlige egenskaber)?

Kendskab til det danske skolesystem:
●
●
●

Hvad ved forældrene om det danske skolesystem?
Hvordan er det danske skolesystem i forhold til skoleforhold i hjemlandet?
Orientering om folkeskolens formål og det at gå i skole i Danmark

Sproglig udvikling:
●
●
●
●

Hvordan oplever familien, at barnet klarer sig på sit modersmål?
Hvilke/hvilket sprog tales i hjemmet?
Kan barnet begå sig på skrift på modersmålet?
Hvordan understøtter forældrene den sproglige udvikling i hjemmet?

Sundhedsmæssige forhold:
●
●
●

Kan barnet lide at bevæge sig?
Hvordan er barnets generelle sundhedstilstand?
Er der noget at bemærke ift. barnets syn, hørelse, tænder, allergi og medicin?

Skolemæssige erfaringer:
●
●
●
●
●
●
●
●

Har barnet gået i skole i hjemlandet? Hvor? Hvor meget? hvor længe?
Hvordan klarede barnet sig fagligt i skolen i hjemlandet?
Hvilke fag kan barnet godt lide?
Hvilke fag er barnet særligt dygtigt til?
Hvad kan være udfordrende for barnet?
Har barnet modtaget specialundervisning?
Kan barnet generelt godt lide at gå i skole?
Har barnet tillært sig dansk under asylfasen?

Familiens rejse:
Samtalen om familiens rejse er en snak for voksne, og barnet/børnene bør ikke være til stede, imens dette emne drøftes.
●
●
●
●

Hvordan er familien kommet til landet?
Hvad har familien oplevet/har børnene oplevet det samme?
Reagerer barnet på lyde, eller er bange for noget?
Taler I som familie om jeres oplevelser?
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Funktionsbeskrivelse for DSA-lærere og DSA-vejledere
DSA-lærere
Alle skoler i Faxe Kommune har ansat en eller flere lærere, som underviser i DSA-supplerende.
DSA-lærerens opgaver er bl.a. at:






Planlægge og varetage supplerende undervisning i DSA for skolens flersprogede elever
Lave individuelle handleplaner for den enkelte elev, i samarbejde med elevens øvrige
lærere, samt stå for evaluering og opfølgning på og af disse
Samarbejde med elevens øvrige lærere om elevens faglige og sproglige udvikling
Samarbejde med andre DSA-lærere samt skolens DSA-vejleder
Rådgive kollegaer om DSA som dimension i den almene undervisning

DSA-vejledere
De tre skoler i Faxe Kommune har hver en DSA-vejleder ansat, som medvirker til den sproglige
udvikling i alle fag, indgår i årsplanlægningen og den daglige undervisning. Der afsættes 150 timer
årligt pr. vejleder til at løse opgaven. DSA-vejlederens opgaver er:
















Vejlede den enkelte faglærer om DSA som dimension i den almene undervisning
Tilbyde ekstra indsats for flersprogede familier i brug af AULA
Vejlede DSA-lærere i undervisningen af DSA-supplerende
Varetage planlægning og undervisning i DSA-supplerende
Koordinere teammøder/teamsamarbejde for skolens DSA-lærere
Koordinere indsatsen for DSA-supplerende ifht registrering af elever, fordeling af
hold, skemaer mm
Fungere som faglig, pædagogisk og didaktisk rådgiver for kolleger
Fungere som faglig og didaktisk sparringspartner for skolens ledelse, samt evt.
eksterne samarbejdspartnere
Samarbejde med læsevejledere og læringscentret og flersprogedes
læseindlæring
Videreformidle ny forskning og nye materiale, samt vedligeholde og opdatere
materialesamlingen
Samarbejde på netværksmøder med kommunens flersprogskonsulent, samt
øvrige DSA-vejledere, om at videreudvikle indsatsen for kommunens flersprogede
Observere undervisning hos faglærer med henblik på efterfølgende vejledning
Vejlede kollegaer om forældresamarbejdet med flersprogede familier, samt evt
deltage på forældremøder efter behov
Deltage i indskrivningssamtaler med nye elever
Være tovholder på implementeringen af nye tiltag på flersprogsområdet
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Forslag til handleplan og evaluering for DSA supplerende
Elev:

Antal lektioner pr. uge:

Periode:

Lærer:

Overordnet mål for trinmålene dansk som andetsprog efter 9. klasse:





Læsning: Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag
Skrivning: Eleven kan skrive reflekteret i forhold til genre og fag
Lytning: Eleven kan lytte aktivt med forståelse til kompleks talt dansk
Tale: Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og
samtalepartner

Delmål:







At træne kommunikationsstrategier – Hvad kan jeg gøre, når jeg ikke forstår inden for alle 4
kompetenceområder
Arbejde med at forøge ordforråd vha. skrivning i dansk
Øge genrekendskabet i skriftlighed vha. skrivemodeller gennem procesorienteret skrivning
At kende til de elektroniske hjælpemidler, der findes for at blive selvhjulpen i ordopslag
At træne tegnsætning i egne og andres tekster

Aktivitetsoversigt

A: Læsning med fokus på sprog og sprogbrug og forståelse:

B: Skrivning:

C: Lytning og Tale
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Evaluering:
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Tillæg til den kommunale evalueringsplan for sprog og literacy - gældende for
flersprogede elever
Aldersgruppe
Modtageklasse
0.-9.klassetrin
DSA basis

DSA
supplerende

Tidspunkt
Ved skolestart
og
fortløbende
for at kunne
måle sproglig
udvikling samt
ved udslusning
til almendelen.

Når eleven
udsluses til
almendel eller
kommer som
ny til skolen.
Laves i
samtale med
elev/forældre
+ evt.
afgivende
skole

0.kl
1.kl

2.kl

3.kl

4.kl

Okt.-dec.

5.kl

Okt.-dec.

6.kl

Okt.-dec.

Afdækning
Ordforråd og
sprogforståelse
Numeralitet samt
sproglig udvikling
Grammatisk
sprogudvikling
Ordforråd og
begreber
Familiebaggrund og
historie
Kendskab til det
danske skolesystem
Sproglig og
matematisk udvikling
Sundhedsmæssige
forhold
Skolemæssige
erfaringer
Sociolingvistisk profil –
flersproglige
forudsætninger
Ordforråd og
sprogforståelse
Samtale, fortælling,
sproglig bevidsthed,
skrivning, læsning samt
IT og digitale medier.
Sproglig udvikling
Samtale, fortælling,
sproglig bevidsthed,
skrivning, læsning samt
IT og digitale medier.
Sproglig udvikling
Samtale, fortælling,
sproglig bevidsthed,
skrivning, læsning samt
IT og digitale medier.
Sproglig udvikling
Ordforråd, sprog og
sprogbrug og
læseforståelse
Ordforråd, sprog og
sprogbrug og
læseforståelse
Ordforråd, sprog og
sprogbrug og
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Vurderingsmateriale
Vis hvad du kan!
Hele vejen rundt om elevens sprog og
ressourcer
GrUD
Begrebsforståelsestest fra
Specialpædagogisk forlag
Sprogprøver fra UVM
Frivillige nationale test i dansk som
andetsprog 4.-8.klasse

Skabelon til strategien ”Temaer til
afdækning af kompetencer” eller
”Sociolingvistisk profil”

Sprogprøven til børnehaveklassen fra
UVM*
Sprogprøven fra UVM*

Sprogprøven fra UVM*

Sprogprøven fra UVM*

Frivillige nationale test

Frivillige nationale test

Frivillige nationale test

læseforståelse
7.kl
Okt.-dec.
Ordforråd, sprog og
Frivillige nationale test
sprogbrug og
læseforståelse
8.kl
Okt.-dec.
Ordforråd, sprog og
Frivillige nationale test
sprogbrug og
læseforståelse
9.kl
Samtale, fortælling,
Frivillige nationale test
sproglig bevidsthed,
skrivning, læsning samt
IT og digitale medier.
Sproglig udvikling
* Fra skoleåret 2019/20 indføres obligatoriske sprogprøver på grundskoler og afdelinger af
grundskoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på Transportog Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de seneste 3 år. Alle
elever i børnehaveklassen på de pågældende skoler er omfattet af sprogprøvekravet og visse
elever i 1.-9. klasse, der skal stoppe med at modtage undervisning i dansk som andetsprog –
supplerende18. Sprogprøverne er IKKE obligatoriske for elever i Faxe Kommune, men ville kunne
bruges som et evalueringsredskab, hvis det vurderes nødvendigt for at afdække nogle elevers
sproglige kompetencer.
Hvis der er yderligere behov for afdækning af elevens dansksproglige kompetencer, kan man
benytte materialet ”Vis hvad du kan!”, samt ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer”
udviklet af UVM. Sidstnævnte afdækker både literacy samt numeralitet, og anbefales fra UVM,
fordi det anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte elev med fokus på de samlede
ressourcer i skolesammenhæng og i det øvrige liv. Det vurderes til at være et godt redskab til at
følge elevens progression både inden for basisdansk men også supplerende dansk som
andetsprog. Begge test kan tages i deres helhed, eller man kan plukke dele ud efter behov.
Desuden er materialet GrUD godt til at afdække elevs forståelse for grammatiske strukturer på
dansk, og kan bruges til at give en indikation på, om der skal tilbydes DSA som supplerende tilbud,
eller som en del af alle fag. Disse test kan tages af flersprogskonsulenten, DSA-vejleder eller anden
ressourceperson.

18

Sprogprøven i 1.- 9. klasse – informationsmateriale om sprogprøven i 1. – 9.klasse fra Undervisningsministeriet.
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Funktionsbeskrivelse for flersprogskonsulent
Flersprogskonsulent
Kommunens flersprogskonsulent fungerer som tovholder for det samlede arbejde med vores
flersprogede børn og unge. Der udvikles et netværk på tværs af afdelinger for sikring af en ensartet
høj kvalitet i de særlige flersproglige indsatser. Formålet er at videreudvikle indsatser gennem
videndeling og sparring på tværs, så bl.a. nytilkomne flersprogede med det samme møder en
effektiv sprogbaseret indsats såvel i den særlige som i de almene tilbud. Flersprogskonsulenten
faciliterer 2 gange årligt, eller efter behov, møder i flersprogsnetværket, som består af:
-

Flersprogskonsulenten
DSA-vejledere for de tre skoler
Modtagekoordinator
PPR-psykolog
Tale/høre-konsulent
Integrationsmedarbejder
Tovholdere for de sprogansvarlige i dagtilbud
Repræsentant for UU-vejledning
Repræsentant fra Aktivet
Sundhedsplejerske med ansvar for modtageeleverne
Sprog- og læsekonsulenten

Derudover består flersprogskonsulentens arbejdsopgaver i:
-

Sparring og rådgivning af kommunens personale i sager vedrørende flersprogede børn,
unge og familier
Planlægning og organisering af den forebyggende indsats knyttet til flersprogede børn i
samarbejde med øvrige centre
Overblik og indblik i nyeste forskning, testmetoder og litteratur
Ansvar og opfølgning på kompetenceudvikling indenfor test af flersprogede i institutioner
(sprogansvarlige pædagoger) og i skoler (modtagekoordinatorer og DSA-vejledere)
Tovholder på nye tiltag, handleplaner og politikker indenfor flersprogsområdet
Information og vidensdeling
Tæt samarbejde med PPR

Flersprogskonsulenten inddrager PPR ved behov for nærmere udredning, i forbindelse ved
overgange fra dagtilbud/modtagetilbud/almenskole. Denne udredning indgår i brobygnings- og
overleveringsarbejdet. Derudover kan flersprogskonsulenten inddrages i planlægning af indsatser
for enkelte eller grupper af flersprogede børn/unge, med det formål at sikre fortsat trivsel og
udvikling, samt at fastholde disse i almenområdet.
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Særlige tilbud til flersprogede børn og unge i Faxe Kommune
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
Hjemmeside: www.flygtningehaslev.dk
Facebook: Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Haslev
Kontakt: Jette Schmidt
E-mail: jette.bent.schmidt@gmail.com
Tlf: 31101599

Flygtningefamilier og lokale venskaber
Venskabsklub – Velkommen til Danmark – Red Barnet
Kontakt: Birgit Brix
Mail: oplevelsesklubfaxe@redbarnet.dk
Tlf.: 29173079

Frøgården – lejerbo
Boligsocial projektleder
Berit Pallesen
Email: Berit.Pallesen@net.lejerbo.dk
Tlf: 30845767

Lektiecafe I Frøgården
Lektiecaféen i Frøgården holder til i Café 13. Der er indgang i gavlen nærmest Frøgårdsvej 13.

Der er åbent mandage kl 16 - 17.30. Lektiecaféen er for alle skolesøgende, der
medbringer hjemmearbejde.
Kontakt på Facebook: Lektiecafé 13
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Faxe Ungdomsskole
Lektiehjælp for tosprogede samt andre hold med fokus på sprog og boglige kompetencer i flere
fag.
Hjemmeside: www.ungfaxe.dk
Faxe Ungdomsskole Søndergade 12G, 4690 Haslev
TLF: 56206200
Mail: ungdomsskolen@faxekommune.dk

Tilskud og midler på fritidsområdet
Puljen er rettet mod alle børn og unge, der har brug for støtte og vejledning til at deltage i
fritidsaktiviteter. Kultur og fritidsaktiviteterne kan medvirke til at styrke børnenes/de unges selvværd,
deres sociale kompetencer og relationer, deres fysiske udfoldelse og give dem positive oplevelser i
hverdagen. Tilbuddet retter sig mod udsatte børn og unge op til 18 år, hvis familie har økonomiske
problemer og derfor ikke har mulighed for at betale til deres børn/unges deltagelse i kultur og
fritidslivet.
Kontakt: Kultur og Fritid, Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien, 4690 Haslev
Link fra Faxe Kommunes hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/borger/kultur-fritid/tilskudlokaler/tilskud-midler-paa-fritidsomraadet/retningslinjer-pulje-der
Mail: kulturogfritid@faxekommune.dk
Kontaktperson: Ninna Bay, tlf.:56203731, Nibay@Faxekommune.dk

Liste over fonde, foreninger, frivillige der støtte flersprogede børn
https://www.foreningen-nydansker.dk/mentorindsatser
https://loekkefonden.dk/drengeakademiet/

Link til forskning og materialer til forældresamarbejde, elever, sproglig udvikling etc.
Forældresamarbejde: Film til forældre til flersprogede om sprogligudvikling på dansk, albansk,
arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. Sprog er en gave fra mor og far : www.filmkompagniet.dk
på linket: http://www.filmkompagniet.dk/sprog-er-en-gave-fra-mor-og-far

Viden og forskning om flersprogede børn og unge:
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Viden om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede børn. Denne Viden Om-udgivelse samler
de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad
angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. Til dette Viden Om-tema kan du finde to
vidensnotater, to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film.
https://arkiv.emu.dk/modul/viden-om-sprog-og-l%C3%A6sekompetencer-hos-tosprogede-elever#

Folkeskolens afgangsprøve og særlige regler for permanent opholdstilladelse.
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/7DC181C1-65D1-4784-8EA5C834261EFA59/0/Vigtiginformationtilungeudlaendinge.pdf
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