
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

      

Kommissorium for undersøgelse af tilrettelæggelsen af undervisningen i 
dansk som andetsprog 

Baggrund: 

I Ringkøbing-Skjern Kommune modtager tosprogede elever primært undervisning i dansk som 

andetsprog i form af basisundervisning i modtageklasser.  

Der er i dag oprettet modtageklasser på Skolen i Skjern, afdeling Enghavevej og Ringkøbing Skole, 

afdeling Alkjær. I modtageklasserne kan ny-tilkomne tosprogede elever, som ikke har tilstrækkelige 

danskkundskaber til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, få basisundervisning i 

dansk som andetsprog. Supplerende undervisning i dansk som andetsprog gives til elever, som er i 

stand til at følge undervisningen i en almindelig klasse. 

I de senere år er antallet af elever i modtageklasserne faldet væsentligt. Antallet af elever i 

modtageklasser er således 36 i 2021 mod 125 i 2017. På budgettet for 2022 er afsat i alt 5.040.000 kr. 

heraf 4.485.000 til basisundervisning i modtageklasser og 555.000 kr. til supplerende undervisning. 

Tidligere havde de fleste tosprogede elever flygtningebaggrund og var bosat i enten Skjern eller 

Ringkøbing. I dag bor der mange tosprogede børn i landdistrikterne med østeuropæiske forældre. 

På den baggrund ønskes en undersøgelse af, om Ringkøbing-Skjern Kommunes undervisning i dansk 

som andetsprog fortsat er hensigtsmæssigt tilrettelagt. 

Formål:  

Formålet er overordnet at undersøge, om der er behov for at tilrettelægge undervisningen i dansk som 

andetsprog på en anden måde end i dag. 

Undersøgelsen skal føre frem til en kortlægning af behovet for undervisning i dansk som andetsprog 

og en vurdering af, om den nuværende tilrettelæggelse er hensigtsmæssig. 

Der ønskes desuden udarbejdet forslag til alternative måder at tilrettelægge undervisningen på. 

Organisering af arbejdet: 

Administrationen i Dagtilbud og Undervisning nedsætter en arbejdsgruppe. 
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Projektmål og tidsplan: 

Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde så tidligt, at der kan gives en redegørelse til Børne- og 

Familieudvalget på udvalgsmødet den 21. december 2021 med henblik på, at eventuelle ønsker om 

ændringer i tilrettelæggelsen af undervisningen kan indgå i budgetlægningen for 2023. 

Der udarbejdes en beskrivelse af behovet for undervisning i dansk som andetsprog og på baggrund af 

en vurdering af behovet for ændringer i tilrettelæggelsen udarbejdes forslag hertil. 

Information og interessentpleje: 

Arbejdsgruppen inddrager relevante repræsentanter for skoler og dagtilbud.  

Der informeres via ledermøder og skriftligt på mail. 

Projektets økonomi og ressourcer:  

Ingen bemærkninger. 
 

Relation til øvrige projekter: 

Projektet går på tværs af distriktsinddelingen men har ikke umiddelbart relation til andre projekter. 
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