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Modtagelsesområdet – status og perspektiver 
 
I dette bilag præsenteres status i forhold til den nuværende organisering af undervisningen på 
modtagelsesområdet i form af basisundervisning. Det vil i denne sammenhæng sige undervisning 
af nyankomne elever, der ikke kan deltage i den almindelige undervisning i klassen uden særlig 
støtte jf. § 4 i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.  
 
Derefter præsenteres forskellige nationale såvel som lokale erfaringer og opmærksomhedspunkter 
i forhold til forskellige modeller.  
 
Nuværende model – Modtagelsesklasser på to skoler 
 
Skolenavn Nuværende 

elevtal 
Forventet 
elevtal v. 
årsskiftet 

Økonomi 

0.klasse ordning 10 elever 10 elever Der tildeles Ørkildskolen 391.761 
kr. til understøttelse af 
opgaveløsningen med flersprogede 
børn i 0. klasser. 
 
Derudover er der afsat 51.160 kr. til 
Interkulturelt Team under 
dagtilbudsområdet, til 
understøttelse af opgaven. 

Ørkildskolen  
Modtagelsesklasse 
målrettet 1.- 6. klassetrin 
 

8 elever 
 
 

7 elever Der tildeles 888.423 kr. til løn og 
32.278 kr. til drift af en klasse. 
Herudover tildeles der 2.881 kr. pr. 
elev til ledelse og administration 

Nymarkskolen 
Modtagelsesklasse 
målrettet 7. -10.klassetrin  
 

2 elever 1 elev Der tildeles 960.642 kr. til løn og 
32.278 kr. til drift af en klasse.  
Herudover tildeles der 2.881 kr. pr. 
elev til ledelse og administration. 

Total   2,4 mio. kr. 
 

Fordeling af nuværende elever der modtager basisundervisning/ er i modtagelsesklasse på skoledistrikter 

0. klasse 
8 elever fra Ørkildskolen 
1 elev fra Tved Skole 
1 elev fra Vestre Skole 

1. – 6. klasse 
6 elever fra Økildskolens distrikt 
1 elever fra Tved Skoles distrikt 
1 elev fra Rantzausminde Skoles 
distrikt 
 

7. – 10. klasse 
2 elever fra Nymarkskolens distrikt  
(Eleverne er bosat i Tved og 
Ørkildskolens distrikt og hører derfor 
til Nymark) 
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Generelle perspektiver i forhold til basisundervisning 
Ingen elever er ens, derfor er det vigtigt, at man som kommune har en struktur på 
modtagelsesområdet, der afspejler og tilgodeser den store forskellighed i gruppen af elever, der 
har krav på basisundervisning. Tilsvarende er der behov for, at man har en struktur, der afspejler 
de store udsving i antallet af nyankomne elever, sådan at ressourcerne udnyttes bedst muligt.  
 
Der er ikke noget entydigt svar på, hvilken struktur der er bedst. Der er fordele og ulemper ved 
både modtagelsesklasser, undervisning på hold/enkeltmandsundervisning eller udvidet 
modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin.  
 
Hidtidige erfaringer lokalt 
Fra den lokale erfaringsopsamling ved vi, at undervisning i modtagelsesklasser giver ro til opgaven 
for både børn og medarbejdere. Det vil sige at lære sprog, at lære kultur og lære at gå i skole, og 
at man undervises af medarbejdere, der får opbygget ekspertise inden for området. Fra et 
elevperspektiv betyder modtagelsesklassen, at de får en god øvebane, der giver ro og overskud til 
at komme til orde i fælles drøftelser. Oplevelsen er, at man får opbygget et godt fundament, inden 
man sluses ind i almenklasserne. Derudover har man mulighed for at spejle sig i elever, der er i 
samme situation som en selv.  
 
På den anden side er organisering af modtagelsesklasse medvirkende til, at eleven får endnu et 
skift i sit skoleforløb, og de får ikke opbygget netværk i eget skoledistrikt fra starten, ligesom det 
kan give logistiske udfordringer for forældrene, hvis de bor langt fra modtagelsesklasserne. Der 
peges også på, at elever og forældre kan føle sig anderledes, fordi undervisningen sker adskilt fra 
almenområdet. Endelig er det et opmærksomhedspunkt, at lærerne i en modtagelsesklasse 
risikerer at holde for længe på eleverne, så de bliver for overbeskyttende.  
 
Kommunalt set kan oprettelse af modtagelsesklasser resultere i, at viden og kompetencer 
centreres få steder, og at almenskolerne ikke har samme grad af incitament i forhold til at fokusere 
på og udvikle kompetencer inden for området dansk som andetsprog. Der kan opstå en 
forventning om, at når eleverne forlader modtagelsesklassen, så er de ’gjort klar’ til undervisningen 
i en almenklasse.  
 
De nationale erfaringer 
Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) rapport om direkte indskrivning viser, at den absolutte fordel 
ved direkte indskrivning i almenklasserne er, at eleven hurtigt bliver en del af fællesskabet i 
almenklassen, og muligheden for at danne relationer styrkes.  
På den måde opnår de hurtigere en ’almen’ identitet. Men for nogen elever er det dog en 
udfordring at indgå i det sociale og faglige fællesskab, når de ikke er sprogligt sikre.  
 
Direkte indskrivning giver gode muligheder for at favne de nyankomnes forskellighed, fordi der i 
højere grad tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger i tilrettelæggelse af 
forløbet. Direkte indskrivning styrker også muligheden for at bruge ressourcerne på tværs af 
basisundervisning og supplerende undervisning, da der ikke på forhånd låses ressourcer i en 
klasse.  
 
Ved valg af direkte indskrivning er det et opmærksomhedspunkt at sikre lovmedholdelighed. Det vil 
sige, at eleverne modtager basisundervisning uden for almenundervisningen.  
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Tilsvarende er kompetencer et opmærksomhedspunkt. EVA’s rapport viser, at almenlærerne ikke 
nødvendigvis har tilstrækkelige kompetencer inden for DSA området.  
Tilsvarende udfordring ser man i forhold til undervisning af særligt udfordrede elever (traumer, 
eksilstress m.v.), det kræver en særlig viden og pædagogisk tilgang, der ikke altid er til stede. 
 
Særligt vedrørende ordningen på 0. klassetrin 
Siden nedlæggelse af modtageklasser på 0. årgang i 2016 er Ørkildskolen årligt blevet tildelt en 
ressource med henblik på at understøtte børn i 0. klasse på distriktsskolerne. Der er typisk ikke 
tale om nyankomne elever, men om elever, der ved overgangen til skole, screenes til ikke at kunne 
deltage i den almindelige undervisning i klassen uden særlig støtte. De har derfor krav på 
basisundervisning jf. § 4 i Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. 
 
Det foreslås, at der fremover sker en justering af ordningen på 0. klassetrin, sådan at opgaven 
fremover forankres hos PPR som en del af den samlede ressource til løsning af opgaven med 
basisundervisning. Det vil ske i et tæt og forpligtende samarbejde med Interkulturelt Team. 
Opgaven vil fortsat være at understøtte flersprogede børn med særlige udfordringer. Ved at 
forankre opgaven i PPR sikres det, at indsatsen i endnu højere grad end i dag koordineres med 
det øvrige arbejde i forhold til mangfoldige læringsmiljøer og det interkulturelle område. 
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