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Udtalelse vedr. reorganiseringsmodel på tosprogsområdet. 

 

Midtvendsyssel Lærerkreds ser positivt på at etablere et mere bæredygtigt tilbud til kommunens 

tosprogede elever, hvor kvalitet og fleksibilitet er nøgleordene, hvor der tages udgangspunkt i det 

enkelte barns behov med en model, der blot er anvisende også i tidsperspektiv, og hvor de tosproge-

de elever spredes på flere skoler – i første omgang de 3 skoler beliggende i Brønderslev by. Det er 

dog, som forslaget understreger, vigtigt, at ekspertisen og ressourcerne er til stede på skolerne. 

 

Den foreslåede reorganiseringsmodel, den såkaldte ”Brønderslevmodel”, anser vi overordnet for at 

være en god model. Det er vigtigt, at afklaringssamtalerne og en evt. visitation gennemføres på et 

sagligt, fagligt og veldokumenteret grundlag. Det nytter ikke at sende tosprogede børn ud i almen-

undervisningen uden et ordentligt afklaringsforløb og et godt overgangstilbud, hvor de lærer sproget 

og dansk kultur, så de kan deltage i klassefællesskabet. De skal derfor undervises af velkvalificere-

de, uddannede lærere, således at de sikres god læring og trivsel på alle områder. Vi vil dog stille 

spørgsmålstegn ved, om 1 – 3 mdr. altid er nok i afklaringstilbuddet, og specielt ved om de tospro-

gede elever vil kunne klare en indslusning i almenområdet allerede efter 6 mdr. De fleste, specielt 

elever på mellemtrinet og i overbygningen, vil have brug for længere tid, måske op mod et års 

danskundervisning, inden de kan klare sig i en normalklasse med sprogstøtte.  

 

Kommunen er i øjeblikket udfordret i forhold til antallet af ankomne flygtningebørn. I den forbin-

delse er det nødvendigt at fokusere på, at en vellykket integration kulturelt, sprogligt, fagligt og 

socialt for disse børn på sigt vil gavne og give vækst i kommunen, hvorimod en mangelfuld integra-

tion vil fremme manglende uddannelse, arbejdsløshed, kriminalitet og radikalisering. Med andre ord 

vil det ikke gavne hverken flygtningebørnene, deres kommende danske klassekammerater eller 

kommunen som helhed, at flygtningebørnene ikke har fået et solidt sprogligt og fagligt grundlag, så 

de med udbytte kan deltage i klassefælleskabets undervisning.  

 

Set i lyset af dette anser vi det for nødvendigt, at reorganiseringen af tosprogsområdet ikke skal ses 

som et spareprojekt, men som et udviklingsprojekt, hvor integrationen er i højsædet.  

 

Derfor er det vigtigt for os, at klassekvotienten i såvel ”Modtage- og Videnscenter for tosprogsom-

rådet” som i de 3 ”DSA-Centre” fortsat holdes nede på max 12 elever, som er et fornuftigt og over-

skueligt antal, at aldersspredningen minimeres til max 2-3 år og ligeledes, at der sker et egentlig 

kompetenceløft i dansk som andetsprog af lærerne tilknyttet disse klasser. Vi har i dag en række 

kompetencer i de nuværende modtageklasser. Det er vigtigt, at disse også kommer i spil i den nye 

struktur. Dernæst er det vigtigt, at også lærerne i almen- såvel som i specialklasserne målrettet op-

kvalificeres til opgaven, når de skal modtage elever fra et af de 3 DSA-centre.  

 

Flygtningebørn har om nogen behov for støtte og god undervisning. Sammen med den øvrige inklu-

sionsopgave vil det derfor kræve ekstra individuel faglig opmærksomhed at inkludere dem, så de får 

udbytte af undervisningen. Set i lyset af de mange ekstra overleveringsmøder lærerne skal deltage i, 



 

 

og de i forvejen store udfordringer skolerne står i, vil det være påkrævet at tilføre ressourcer i form 

af to-lærerordninger til almenområdet i takt med at eleverne udsluses fra DSA-centrene.  

 

Reorganiseringsmodellen foreslår desuden ansættelse af en tosprogskoordinator, som får til opgave 

at sikre den gode integration og de gode overgange til almenområdet. En sådan stilling må nødven-

digvis bero på en ekstra ressourcetildeling, så tiden ikke blot bliver en ressource, der tages fra læ-

rernes tid med eleverne. Alternativt vil vi foreslå, at en af kommunens ledere tildeles opgaven.  

 

Tages der hensyn til de ovennævnte punkter, tror vi, at ”Brønderslevmodellen” vil kunne være en 

investering i fremtiden for alle kommunens elever.  
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