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Undervisning i dansk som andetsprog 

Dansk som andetsprog - basis 

Faget dansk som andetsprog – basis er for tosprogede elever, som ved optagelsen i skolen 

ikke har sproglige forudsætninger i dansk for at kunne deltage i klassens undervisning med 

rimeligt læringsudbytte. Basisundervisning i dansk som andetsprog er et forløb på op til to år, 
som kan gives i børnehaveklassen og i 1. til 10. klasse.  

Basisundervisningen har et tydeligt fokus på sproget dansk, hvilket kommer til udtryk i fagets 
fire kompetenceområder: Læsning, skrivning, lytning og tale.  

Basisundervisningen gives enten i modtagelsesklasser eller på særlige hold eller som 

enkeltmandsundervisning. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets 

begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i 

fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 

12.  

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet i modtagelsesklasser kan være op til 15 

elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til 

undervisningens kvalitet eller op til 18 elever, hvis eleverne tillige overvejende har samme 

sproglige baggrund og øvrige forudsætninger. 

Aldersspændet mellem eleverne må højst være tre klassetrin. Hvis eleverne overvejende har 

samme sproglige behov og øvrige forudsætninger, kan en modtagelsesklasse dog spænde over 

højst fem klassetrin. 

Hold med basisundervisning kan omfatte op til syv elever og har ingen begrænsning på 

aldersforskel mellem eleverne. 

Reglerne for organisering af undervisningen i faget findes i bekendtgørelse. nr. 1053 af 29. 
juni 2016 (retsinformation.dk). 

I Svendborg Kommune er der oprettet modtagelsesklasser for 1.-3. og 4.-6. årgange på 

Ørkildskolen og 7.-10. årgange på Nymarkskolen. Elever i 0. årgang modtager dansk som 
andetsprog på elevens distriktsskole. 

Elever til 0. årgang, som ankommer i perioden 1. august til 28. februar indskrives i 0. klasse 

på distriktsskolen.  

Elever der ankommer i perioden 1. marts til 30. juni kan efter skolelederens vurdering 

indskrives i en modtagelsesklasse.  

Kompetencen til at godkende en udvidelse af elevtallet i modtagelsesklasser fra 15 til 18 

elever ligger i Børne- og Ungeudvalget. 

Udfasning/nedlæggelse af modtagelsesklasser besluttes i Børne- og Ungeudvalget. 

Organisering af modtagelsesklasser sker efter følgende principper: 

1. Pædagogisk bæredygtighed 

2. Økonomisk bæredygtighed 
3. Integrationsperspektiv 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163934&exp=1
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163934&exp=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183352


Dansk som andetsprog - supplerende 

Elever, som ved optagelse i skolen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i 

klassens undervisning, men som alligevel har behov for undervisning i dansk som andetsprog, 
kan modtage undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.  

Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog kan foregå både som selvstændig 

undervisning på særlige hold uden for klassen, som enkeltmandsundervisning eller som 

undervisning integreret i fagene, hvor der er et tæt samarbejde mellem faglærer og dansk som 

andetsprogslærer. 

 


