
 

 

 

 

Procedure for tosprogede skolestartere ved eventuel bekymring for den 
dansksproglige udvikling 

Hvis der i forbindelse med overlevering fra dagtilbud til skole er en formodning om at et herboende tosproget barn ikke kan 

tilstrækkeligt dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning i børnehaveklassen uden støtte i form af undervisning i 

dansk som andetsprog, gør nedenstående procedure sig gældende (fra skoleåret 2019/2020):  

 

1. Senest den 1. december indsender dagtilbud en oversigt over tosprogede skolestartere, der ligger i særlig eller 

fokuseret indsats i talesproglige og før-skriftlige færdigheder eller særlig indsats i talesproglige færdigheder 

ved 5-årsvurderingen til tosprogskonsulenten 
  
2. Tosprogskonsulenten sender en oversigt over de indkomne navne over tosprogede skolestartere til den enkelte skole 
  
3. Når skolen har modtaget denne oversigt, indkalder skoleledelsen til sparringssamtaler*  
  
4. Sparringssamtalerne afholdes derefter og inden den 1. marts 
  
5. Senest den 1. marts indsender skolen et udfyldt skema for hver kommende skolestarter, som efter sparringsmødet 

er vurderet til at have behov for basisundervisning i dansk som andetsprog til tosprogskonsulenten  
  
5. Tværgående Enhed for Læring træffer på baggrund af de tilsendte skemaer en afgørelse vedrørende særlig tildeling 

til basisundervisning i dansk som andetsprog til de kommende tosprogede skolestartere 
  

Ifølge bekendtgørelsens §2 træffer skolens leder afgørelse om hvorvidt en elev har behov for et sprogstøttetilbud, og hvordan et 

sådant tilbud udformes. Det er skoleledelsens ansvar, at informere forældrene om den afgørelse, der er truffet vedrørende det 

sprogstøttetilbud, deres barn tilbydes i forbindelse med skolestart. 

*Tosprogskonsulenten 

inddrages hvis der er behov 

for faglig sparring, 

eksempelvis hvis et barns 

dansksproglige udvikling skal 

afdækkes yderligere for at 

der kan træffes en afgørelse 

om hvilket sprogstøttetilbud 

barnet skal have 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er 5-årssprogvurderingen, der sammen med en drøftelse af barnet, er udgangspunktet for beslutningen om, 

hvilket sprogstøttetilbud barnet skal tilbydes. Der er altid mulighed for at genvurdere den 5-årige på et senere 

tidspunkt end 5:0 alderen, hvis man gerne vil vurdere effekten af den iværksatte handleplan/indsats. 

Anbefaling: Der opfordres til, at alle tosprogede elever i indskolingen indskrives i almenklasse og modtager 

sprogstøtte i det omfang der er behov for. Eksempelvis i form af: 

Fleksibel holddannelse 

Fælles forberedelse mellem lærer i dansk som andetsprog og faglærer (co-learning forløb) 



 

 

 

Visuel oversigt 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Senest 1. december 
indsender 

dagtilbudsledelsen 
oversigt over 
tosprogede 

skolestartere, der 
ligger i 

særlig/fokuseret
indsats i talesproglige 

og før-skriftlige
færdigheder eller 

særlig indsats i 
talesproglige 

færdigheder ved 5-
årsvurderingen til 

tosprogskonsulenten

Tosprogskonsulenten 
sender en oversigt 
over de indkomne 

navne over 
tosprogede 

skolestartere til den 
enkelte skole

Skoleledelsen 
indkalder til 

sparringssamtaler. Til 
samtalerne indkaldes 
dagtilbudsledelsen. 

Skole- og 
dagtilbudsleder står 

for at sende 
invitationen til 

relevante deltagere fra 
dagtilbuddet/skolen. 

Sparringssamtalerne 
afholdes derefter og 
inden den 1. marts

Senest den 1. marts 
indsender skolen et 
udfyldt skema for 
hver kommende 
skolestarter, som 

efter sparringsmødet 
er vurderet til at have 

behov for 
basisundervisning i 

dansk som 
andetsprog til 

tosprogskonsulenten 

Tværgående Enhed 
for Læring træffer 
på baggrund af de 
tilsendte skemaer 

en afgørelse 
vedrørende særlig 

tildeling til 
basisundervisning i 

dansk som 
andetsprog til de 

kommende 
tosprogede 

skolestartere

* § 2. Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet 

gives undervisning i dansk som andetsprog, jf. §§ 3 og 4. Med fornøden inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene 

og eleven beslutter skolens leder, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning 

i dansk som andetsprog. 

* § 7. Tosprogede elever kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis det ved optagelsen 

vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være 

pædagogisk påkrævet at henvise eleven til den pågældende skole. 

Stk. 2. Henvisningen til en anden skole end distriktsskolen kan opretholdes, så længe eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. 

Dagsorden: 

Gennemgang af barnets sprogvurdering og indsats 

Har barnet brug for: 

Ingen sprogstøtte  

Supplerende timer i DSA  

Basistimer i DSA 

Beslutning om barnet skal afdækkes yderligere 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talesproglige færdigheder (én samlet score) 

 

- Sprogforståelse 

 

- Ordforråd  

 

- Kommunikative strategier 

 

 

Før-skriftlige færdigheder (én samlet score) 

 

- Rim 

 

- Opmærksomhed på skrift 

 

- Bogstavkendskab 

 

- Opdeling af ord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig/fokuseret indsats 
Talesproglige færdigheder + 

Før-skriftlige færdigheder 
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Særlig indsats 
Talesproglige færdigheder 

(Generel indsats før-skriftlige 

færdigheder) 
  

Eventuelt behov for sprogstøtte i 

form af undervisning i dansk som 

andetsprog 
Drøftes på sparringsmøde 

Særlig/fokuseret indsats 
Før-skriftlige færdigheder 

(Generel indsats talesproglige 

færdigheder) 

Ikke behov for sprogstøtte i 

form af undervisning i dansk 

som andetsprog 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Har barnet behov for en særlig eller fokuseret indsats i både talesproglige og før-skriftlige færdigheder 

indsendes barnets navn til tosprogskonsulenten og dagtilbuddet/skolen drøfter hvilken pædagogiske indsats barnet har 
behov for, og om barnet eventuelt har behov for basis- eller supplerende undervisning i dansk som andetsprog i 
forbindelse med skolestart.   

 
 Har barnet en score, der falder i generel indsats i før-skriftlige færdigheder, men har behov for en særlig indsats i 

de talesproglige færdigheder, altså har et særligt behov for at få understøttet sit ordforråd, indsendes barnets navn 
til tosprogskonsulenten og dagtilbuddet/skolen drøfter hvilken pædagogiske indsats barnet har behov for, og om barnet 
eventuelt har behov for basis- eller supplerende undervisning i dansk som andetsprog i forbindelse med skolestart.   
 

 
 Hvis barnet i forbindelse med 5-års sprogvurderingen falder i generel indsats i de talesproglige færdigheder, men 

særlig eller fokuseret indsats i de før-skriftlige færdigheder, i særdeleshed ifm. rimtesten, bør man i stedet være 
nysgerrig på om det skal afdækkes yderligere om barnet eventuelt har specifikke sproglige vanskeligheder, 
eksempelvis i samarbejde med en talehøre-konsulent.  
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