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1. Indledning 
Vestas henvendte sig i foråret 2018 til Ringkøbing-Skjern Kommune med et ønske om, at der oprettes 

en international skole i kommunen, dvs. en skole, hvor undervisningen foregår på engelsk. Ifølge 

Undervisningsministeriet er der 24 private internationale grundskoler og skoleafdelinger i Danmark, 

bl.a. i Ikast, Esbjerg, Viborg og Billund. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som i foråret 2018 gennemførte en afdækning af behovet og 

mulighederne for at etablere en international skole i Ringkøbing-Skjern Kommune. Arbejdsgruppen 

udarbejdede et notat, som beskriver de lovgivningsmæssige rammer samt behovet for en international 

skole. Ydermere blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Ringkøbing-Skjern 

Kommunes borgerpanel vedrørende behovet for en international skole.  

 

2. Lovgivningsmæssige muligheder i forhold til internationale 
grundskoler 
I det følgende beskrives de muligheder, der er i lovgivningen, i forhold til at oprette internationale 

skoler og internationale klasser, dvs. henholdsvis lov om kommunale internationale grundskoler, lov 

om friskoler og private grundskoler samt rammeforsøg med internationale udskolingslinjer. 

 

2.1. Kommunale internationale grundskoler 
I 2015 trådte lov om kommunale internationale grundskoler i kraft. Loven giver kommunerne 

mulighed for at oprette internationale grundskoletilbud i kommunalt regi. I det følgende redegøres for 

en række bestemmelser, der fremgår af loven og af bemærkningerne til lovforslaget. 

Oprettelse af kommunale internationale grundskoler 

Kommunale internationale grundskoler skal oprettes som fritstående skoler uden for rammerne af 

folkeskolen. Bestemmelserne i folkeskoleloven finder kun anvendelse for kommunale internationale 

skoler i det omfang, det fremgår af lov om kommunale internationale grundskoler. Der skal være en 

klar institutionel adskillelse mellem den kommunale internationale grundskole og folkeskolen. Der vil 

dog ikke være noget til hinder for, at eventuelle ledige lokaler på en folkeskole benyttes af den 

kommunale internationale grundskole. 

Beslutningen om oprettelse af en kommunal international grundskole og rammerne for denne skal 

træffes af byrådet på et møde. Oprettelse af en kommunal international grundskole forudsætter, at 

byrådet vurderer, at der er et tilstrækkeligt elevtal til at oprette et sådan skoletilbud, således at der 

kan tilvejebringes et undervisnings- og læringsmiljø, der både kan tilgodese elevernes faglige og 

sociale kompetencer. Ved et tilstrækkeligt elevtal forstås normalt, at der kan oprettes en enkeltsporet 

skole med børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin ved fuld indfasning. Der er dog intet til hinder for, at 

byrådet kan beslutte, at skolen skal omfatte færre klassetrin end børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin. 

Skolen bør dog altid omfatte mindst tre sammenhængende klassetrin. Byrådet skal i forbindelse med 

vurderingen af, om der er behov for at oprette en kommunal international grundskole, undersøge 

mulighederne for, om de internationale frie grundskoler og skoleafdelinger kan fremskaffe de 

nødvendige pladser. 

Eleverne på kommunale internationale grundskoler 

Kommunale internationale grundskoler optager undervisningspligtige børn af udlændige, der har 

midlertidigt ophold i Danmark på grundlag af beskæftigelse, og hvis forældre ønsker dem optaget på 



Notat om international skole 

// April 2021   4 
 

skolen. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i skolen, sker optagelse efter 

objektive kriterier, f.eks. afstands- og søskendekriterier, der er fastsat af byrådet. Hvis der er ledig 

kapacitet på en kommunal international grundskole, kan der optages danske børn og andre 

udenlandske børn, der bor eller opholder sig i landet, og hvis forældre ønsker dem optaget i skolen.  

Undervisningen på kommunale internationale grundskoler 

Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningssproget 

er enten engelsk, tysk eller fransk. I faget dansk er undervisningssproget dansk. Byrådet skal sørge for, 

at der fastsættes slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for 

folkeskolens obligatoriske emner. Byrådet skal desuden sørge for, at der fastsættes læseplaner for 

fagene og de obligatoriske emner. Byrådet skal endvidere sørge for, at der fastsættes delmål for 

undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i 

det samlede undervisningsforløb. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at undervisningen 

certificeres af et internationalt undervisningsorgan. 

Ledelse af kommunale internationale grundskoler 

Der skal oprettes en skolebestyrelse ved hver kommunal international grundskole. Bestemmelserne i 

folkeskoleloven om skolebestyrelser og regler fastsat i henhold til disse bestemmelser gælder 

tilsvarende for kommunale internationale grundskoler. Skolelederen ved en kommunal international 

grundskole har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens 

virksomhed over for byrådet og skolebestyrelsen. Skolelederen indgår i den kommunale organisation 

på samme måde som andre kommunale ledere. 

Udgifterne til kommunale internationale grundskoler 

Alle udgifter til kommunale internationale grundskoler påhviler kommunerne. Byrådet kan derfor ikke 

opkræve betaling fra forældrene for undervisningen på kommunale internationale grundskoler. Der 

opkræves betaling af forældre til børn, der er optaget i skolens skolefritidsordning. Har en elev bopæl i 

en anden kommune end skolekommunen, aftaler byrådet i skolekommunen og byrådet i 

bopælskommunen betalingen for elevens undervisning m.v. 

 

2.2. Frie og private internationale grundskoler 
Det er muligt at etablere internationale grundskoletilbud i henhold til lov om friskoler og private 

grundskoler (friskoleloven). Frie og private internationale grundskoler følger samme regler som andre 

frie grundskoler. 

Oprettelse af frie og private internationale grundskoler 

Frie og private internationale grundskoler kan oprettes, idet undervisningsministeren kan godkende, 

at undervisningssproget på en fri grundskole er et andet end dansk. Beføjelsen bruges til at godkende 

et andet undervisningssprog på skoler, der henvender sig til børn af forældre, der bor i Danmark, og 

som kun skal bo i landet i kortere tid. Modsat kommunale internationale grundskoler kan frie og 

private internationale grundskoletilbud enten oprettes som en selvstændig fri grundskole eller som en 

afdeling af en fri grundskole. 

Oprettelsen af en fri grundskole skal anmeldes til Undervisningsministeriet senest den 15. august 

forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud. Frie grundskoler skal administrere efter 

friskoleloven med tilhørende bekendtgørelser m.v., herunder bekendtgørelse om tilskud til friskoler 

og private grundskoler. 
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Eleverne på frie og private internationale grundskoler 

Frie grundskoler bestemmer selv, hvilke elever de vil optage på skolen, og skolen har ret til at udskrive 

en elev, selvom forældrene og eleven ikke ønsker det. Optagelse på en fri skole hviler på en aftale 

mellem forældrene og skolen. 

Det er en betingelse for at modtage statstilskud, at en nyoprettet fri grundskole i det første skoleår har 

mindst 14 elever og i det andet skoleår mindst 24 elever. Derefter skal skolen have mindst 32 elever 

for at modtage statstilskud. Friskoleloven indeholder desuden nærmere krav til antallet af elever på de 

forskellige klassetrin. 

Undervisningen på frie og private internationale grundskoler 

Undervisningen på frie og private internationale grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen. Der skal altid undervises i faget dansk på modersmålsniveau. Skolerne fastsætter 

slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens 

obligatoriske emner Skolen udarbejder undervisningsplaner for disse fagområder og emner. 

Endvidere fastsætter skolerne delmål for undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi 

og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb. Lovgivningen indeholder 

ikke krav om, at undervisningen certificeres af et internationalt undervisningsorgan. 

Ledelse på frie og private internationale grundskoler 

En fri grundskole skal være en selvejende institution og skal drives uafhængigt af andre 

organisationer, selskaber, skolens stiftere mv. Skolens styrelse reguleres i vedtægterne. Ledelsen af en 

fri grundskole varetages af en bestyrelse og en skoleledelse i forening. Bestyrelsen varetager den 

overordnede ledelse af en fri grundskole. Bestyrelsen beslutter, hvilke beslutningskompetencer, den 

ønsker at delegere til skolens daglige ledelse. Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af 

skolen. 

Udgifter til frie og private internationale grundskoler 

Staten yder et generelt driftstilskud til de frie grundskoler, der beregnes ud fra antallet af årselever på 

skolerne. Statstilskuddet svarer til 75 procent af folkeskolens elevudgift. Bopælskommunen betaler et 

bidrag til staten ud fra antallet af elever. Skolens øvrige udgifter dækkes af forældrebetaling. Det er 

bestyrelsen, der fastsætter skolepengenes størrelse. 

Ifølge friskoleloven kan byrådet i skolekommunen eller elevernes bopælskommune yde følgende 

tilskud til frie og private grundskoler: 

1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for 

skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til 

elevernes og forældrenes indtægtsforhold. 

2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger. 

3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig 

støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. 

Tilskud i henhold til nr. 1 kan enten ydes til skolen som et fast tilskud pr. elev til nedbringelse af 

skolepengene eller som et tilskud til forældre, som ansøger om tilskuddet. I sidstnævnte tilfælde kan 

tilskuddet gradueres på baggrund af indtægtsgrænser, som kommunen selv fastsætter. Tilskud efter 

nr. 2 og 3 gives som generelle tilskud til skolen. 

Lighedsgrundsætningen betyder, at offentlige myndigheder i udgangspunktet skal træffe identiske 

afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder. Hvis en kommune beslutter at give 

tilskud til frie og private grundskoler, skal tilskuddet derfor som udgangspunkt gives til alle frie og 
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private grundskoler i kommunen. På samme måde skal tilskud til forældrene gives til alle forældre, der 

ansøger om tilskud, og som opfylder eventuelle krav i forhold til indtægtsgrænser. I udgangspunktet 

skal tilskud efter nr. 4 gives til alle frie og private grundskoler, der ansøger om tilskud til 

anlægsudgifter eller inventar, hvis det pågældende projekt, som skolen søger om penge til, er 

økonomisk bæredygtigt. 

Der er foretaget en forespørgsel hos Ikast-Brande Kommune vedrørende tilskud til International 

School Ikast-Brande. Ikast-Brande Kommune oplyser, at de ikke giver tilskud til nedbringelse af 

skolepengene. 

Ikast-Brande Kommune har dog af flere omgange bidraget økonomisk til den fysiske udvidelse af 

International School Ikast-Brande. Dette emne er nærmere beskrevet i afsnit 3.1. nedenfor. 

 

2.3. Rammeforsøg med internationale udskolingslinjer 
Undervisningsministeren kan for at fremme forsøgsvirksomhed og udviklingsarbejde fravige 

folkeskolelovens bestemmelser bortset fra kapitel 1 om folkeskolens formål. Som et led i et ønske om 

at arbejde mere strategisk med forsøg på folkeskoleområdet iværksatte ministeriet fra skoleåret 

2014/15 og 2015/16 bl.a. et rammeforsøg med internationale udskolingslinjer. Overordnet set er 

formålet med rammeforsøget at undersøge, hvilken betydning internationale udskolingslinjer har for 

elevers faglighed og trivsel. Ydermere er målet at styrke den internationale vinkel og fremmedsprog i 

undervisningen, fremme elevernes faglige kompetencer, herunder fremmedsprogskompetencer, samt 

fremme elevernes motivation og lyst til at lære, alsidige udvikling og uddannelsesparathed. 

Forsøget med internationale udskolingslinjer omfatter 7.-10. klassetrin og betyder, at op til 50 procent 

af undervisningen inklusiv engelsk må foregå på engelsk. Eleverne modtager undervisning i de 

naturvidenskabelige fag i varierende udstrækning på både engelsk og dansk. Undervisningen i de 

kulturbærende fag skal hovedsagelig finde sted på dansk. 15 skoler blev tilmeldt rammeforsøget for 

internationale udskolingslinjer med opstart i 2014/15. Enkelte skoler har efterfølgende valgt at 

nedskalere omfanget af engelsksproget undervisning eller stoppe forsøget. 

Forsøgsperioden er efterfølgende blevet forlænget, således at rammeforsøgene først udløber med 

udgangen af skoleåret 2021/22. 

 

3. Internationale grundskoler i Danmark 
Der er endnu ikke oprettet nogen kommunale internationale grundskoler efter lov om kommunale 

internationale grundskoler. Lolland Kommune har dog besluttet at oprette en kommunal international 

grundskole med skolestart i august 2021. Anledningen til kommunens beslutning er Femern Bælt-

forbindelsen, hvor mange udenlandske familier flytter til Lolland i forbindelse med byggeriet. 

Europaskolen i København, der er drevet af Københavns Kommune og er knyttet til Sankt Annæ 

Gymnasium, er i dag den eneste kommunalt drevne internationale skole i Danmark. Oprettelsen af 

Europaskolen blev muliggjort som følge af en lovændring i 2013. Det fremgår af bemærkningerne til 

dette lovforslag, at Københavns Kommune afholder alle udgifter til driften af Europaskolens 

grundskoledel. 

I et svar til Undervisningsministeriet angiver flere kommuner, at det er en udfordring ved lov om 

kommunale internationale grundskoler, at en international grundskole skal oprettes som en 

selvstændig skole. Det vil således være langt mindre omkostningstungt at oprette internationale 
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grundskoletilbud som en afdeling på en eksisterende folkeskole, f.eks. i form af en international linje 

fra 0.-9. klasse. 

Lov om kommunale internationale grundskoler ventes at blive revideret i folketingsåret 2021-22. 

Ifølge Undervisningsministeriet er der 24 private internationale grundskoler og skoleafdelinger i 

Danmark. I det følgende omtales fire skoler og skoleafdelinger i det midt- og vestjyske område. På alle 

fire skoler/skoleafdelinger foregår undervisningen i overvejende grad på engelsk. Skolerne oplever 

generelt en stigende tilgang af elever. 

International School Ikast-Brande 

International School Ikast-Brande blev etableret i 2009 med kun 14 elever men har i dag ca. 200 elever 

fra børnehave til 10. klasse samt en SFO. Skolen har således en ”Early Years” gruppe for børn i alderen 

3-5 år. Derudover er skolen inddelt i ”Primary classes” og ”Secondary classes” henholdsvis for børn i 

alderen 5-10 år og 11-17 år. Undervisning på International School Ikast-Brande er baseret på 

Cambridge International Curriculum, og skolen eksaminerer efter Cambridge International General 

Certificate of Secondary Education (Cambridge IGCSE).   

Forældrebetalingen er på 3.250 kr. pr. måned for ”Early Years”, ”Primary” og ”Secondary classes” 

(eksklusiv SFO).  

Den nuværende internationale skole på Bøgildvej i Ikast blev bygget af ISIB Ejendomsselskab A/S. 

Selskabet ejes af Ikast-Brande Kommune, Bestseller og en række andre private virksomheder, som alle 

skød penge i selskabet i forbindelse med skolebyggeriet. Herning kommuner ejer en mindre andel af 

selskabet. ISIB Ejendomsselskab A/S ejer skolebygningerne og lejer dem ud til International School 

Ikast-Brande. 

I 2018 åbnede ”Hjertet” som en del af et større byudviklingsprojekt i Ikast, ”Vision Vestergade”. 

”Hjertet” er et kulturhus, der både huser undervisningslokaler til brug for International School Ikast-

Brande, hal, multisal, forenings- og fritidsaktiviteter, socialøkonomiske arbejdspladser etc. ”Hjertet” 

giver International School Ikast-Brande mulighed for at udvide med endnu flere elever. 

”Hjertet” er etableret i et samarbejde mellem ISIB Ejendomsselskabet A/S som bygherre og Ikast-

Brande Kommune, der er repræsenteret i forretningsudvalg og byggeudvalg. ”Hjertet” ejes af ISIB 

Ejendomsselskabet A/S, som lejer lokalerne ud til den internationale skole, foreninger og andre 

brugere. Projektet er finansieret af Ikast-Brande Kommune, Bestseller, Realdania, Ny Carlsbergfondet, 

Lokale og Anlægsfonden samt en række andre sponsorer. Herning Kommune har bidraget med 

500.000 kr. til ISIB Ejendomsselskabet A/S til inventar. 

Esbjerg International School 

Esbjerg International School har elever fra børnehave til 10. klasse samt SFO. Skolen har en 

børnehavegruppe for børn i alderen 3-5 år. Derudover er skolen inddelt i ”Primary classes” og 

”Seconday classes” henholdsvis for børn i alderen 5-10 år og 11-17 år. Undervisningen i ”Primary 

classes” bygger på både Cambridge International Curriculum og International Primary Curriculum. 

Undervisningen i ”Secondary classes” bygger på Cambridge International Curriculum, og skolen 

eksaminerer efter Cambridge IGCSE. 

Esbjerg International School har ca. 300 elever, hvoraf næsten halvdelen er danskere. Skolen oplever 

den største søgning til børnehavegruppen og ”Primary classes”. Eleverne kommer fra 44 forskellige 

lande fra alle kontinenter og kommer typisk fra en anden international skole. Det varierer meget, hvor 

mange år eleverne går på skolen, alt efter de ansættelseskontrakter, som deres forældre har. Nogle 
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elever går således kun på skolen i ét år, mens andre elever har været på skolen i seks år. Langt de fleste 

elever er bosat i Esbjerg. 

Forældrebetalingen er på 3.616 kr. pr. måned (inklusiv SFO). 

VpR International 

VpR International er en international afdeling af Viborg Private Realskole og har elever fra 0.-10. 

klasse. Viborg Private Realskole har desuden en SFO, som også bruges af VpR International. Eleverne 

på VpR International er inddelt i fem sammenlæste klasser. Undervisningen bygger på Cambridge 

International Curriculum, og skolen eksaminerer efter Cambridge IGCSE. 

VpR International har ca. 85 elever. Skolen oplever den største søgning til 0.-4. klasserne og til 7.-10. 

klasserne. I de mindre klasser er eleverne langt overvejende udlændinge. Fra 6. klasse og opefter er 

der en større andel danske elever, der enten er lokale eller er børn af danskere, som er vendt hjem 

efter at have arbejdet i udlandet. Eleverne kommer fra 24 forskellige lande fra mange kontinenter. Det 

varierer meget, hvor mange år eleverne går på skolen, alt efter de ansættelseskontrakter, som deres 

forældre har. Nogle elever går således kun på skolen i ét år, andre elever er der 3-4 år, og enkelte 

elever har gået på skolen i længere tid. De lokale danske elever kommer typisk fra almindelige danske 

folkeskoler, mens de elever, der er børn af danskere, som er vendt hjem efter at have arbejdet i 

udlandet, typisk har gået på andre internationale skoler. Nogle af eleverne går videre på danske 

gymnasier, herunder International Bacchalaureate gymnasier som eksempelvis Viborg Katedralskole. 

De fleste elever er bosat i Viborg by eller i de mindre omegnsbyer. Ca. 20 procent af eleverne er bosat i 

Bjerringbro (godt 20 km fra Viborg), hvor virksomheden Grundfos har sit hovedsæde. 

Forældrebetalingen er på 1.575 kr. pr. måned for 0.-3. klasse og 2.650 kr. for 4.-10. klasse. Priserne er 

eksklusiv SFO. 

The International 

The International er en engelsksproget afdeling af Vedersø idrætsefterskole. Det er muligt at være elev 

to år på skolen, og der undervises på et niveau for 14-18 årige (skolen dækker, hvad der svarer til 8.-

10. klasse i en folkeskole). Skolen operer egentlig ikke med klassetrin men individualiserer 

undervisningen efter elevernes behov og niveau. Undervisningen er baseret på Cambridge 

International Curriculum, og skolen eksaminerer efter Cambridge IGCSE. 

The International har oplyst, at der de første to år af skolens levetid er startet 62 elever (der er plads 

til 72 elever). Eleverne er fordelt med ca. en tredjedel danskere, en tredjedel udlændinge og en 

tredjedel med én dansk forælder. De udenlandske elever kommer fra hele verden, dog flest fra EU-

lande. De første to år af skolens levetid har der været 30 nationaliteter repræsenteret på skolen. Nogle 

familier er her pga. arbejde og vælger derfor en international skole til deres børn. Andre familier er 

bosat andre steder i landet eller i resten af verden. The International aftager både elever fra 

internationale skoler og almindelige folkeskoler. Nogle af eleverne går videre på danske gymnasier, 

herunder International Bacchalaureate gymnasier som eksempelvis Struer Statsgymnasium. 

Prisen for et ophold på The International er ca. 2.450 kr. pr. uge (herfra skal trækkes et statstilskud, 

som afhænger af forældrenes indkomst). 
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4. Behovet for internationale institutioner og skoler i 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
I foråret 2018 blev der gennemført telefoniske interviews med en række andre lokale virksomheder 

med henblik på at afdække behovet for en international skole. Virksomhederne blev udvalgt på 

baggrund af en liste fremsendt af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. De fleste af virksomhederne har en 

eller flere udenlandske medarbejdere, som er bosiddende i området. Følgende virksomheder blev 

interviewet: 

 Vestas 

 Arla 

 Eagle Burgmann 

 KP Komponenter 

 Kramp 

 VP Industries 

 Dovista 

 GPV 

 JSB 

 Landia 

 Hydra Grene 

 Global Castings 

 Vestjysk Landboforening 

 Velux 

Derudover har Hospitalsenheden Vest i Herning mange udenlandske medarbejdere, hvoraf nogle kan 

være bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Figur 1 nedenfor viser antallet af udenlandske statsborgere i Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på 

byer og landdistrikter. Figuren viser desuden den geografiske placering af de virksomheder, som 

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd har anbefalet at kontakte i forbindelse med undersøgelsen af behovet 

for internationale daginstitutioner, skoler og gymnasier. Endelig er The International, den 

engelsksprogede afdeling af Vedersø idrætsefterskole, angivet på kortet. 

Figur 1 viser, at de udenlandske statsborgere er geografisk spredt over hele Ringkøbing-Skjern 

Kommune, og at de i høj grad er bosat i landdistrikterne. 
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Figur 1: Antallet af udenlandske statsborgere (16-66 år) fordelt på byer og landdistrikter 

 

 

De telefoniske interviews med virksomhederne har typisk været med en HR-ansvarlig eller en leder. 

Konklusionerne på telefonsamtalerne er vist i tabel 1 nedenfor. 

Sammenfattende viser de telefoniske interviews, at det primært er Vestas, der udtrykker et behov for, 

at der etableres en international skole. Interessen for internationale skoler er således begrænset for de 

øvrige virksomheders vedkommende. Mange af virksomhederne oplyser, at de har meget få 

udenlandske medarbejdere, ligesom flere virksomheder stiller krav om gode danskkundskaber. 
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Derudover giver flere af virksomhederne udtryk for, at internationale skoler hovedsageligt er 

interessante for udenlandske funktionærer og i mindre grad for ansatte i produktionen. Samlet set 

vurderer virksomhederne, at internationale skoler kun vil være relevante for et begrænset antal 

medarbejdere. 

Tabel 1: Konklusioner på telefonsamtaler med virksomheder 

Virksomhed Konklusioner på samtaler 

Vestas (Lem, Ringkøbing, Videbæk og 
Skjern) 

Vestas har 76 udenlandske medarbejdere på arbejdspladserne i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, hvoraf 70 procent har børn med til 
Danmark. 

Arla (Videbæk, Nr. Vium og Troldhede) 
 
Arla har mejerier i henholdsvis Videbæk 
(Arinco), Nr. Vium (Nr. Vium Mejeri og 
Danmarks Protein) samt Troldhede 
Mejeri. Dertil kommer flere 
lagerfaciliteter. 

Arla Foods Ingredients har ni udenlandske medarbejdere fordelt 
på Arinco i Videbæk og Danmarks Protein i Nr. Vium. Heraf har 
de tre udenlandske medarbejdere børn bosiddende i Danmark. 
De har få udenlandske medarbejdere, der rekrutteres direkte fra 
udlandet. De fleste er enten integreret i Danmark eller er 
uddannet i enten Danmark eller Sverige. Arla Foods Ingredients 
oplever ikke et stort behov for internationale institutioner og 
skoler. Virksomheden nævner desuden, at International School 
Ikast-Brande kan være en mulighed for deres udenlandske 
medarbejdere. 
Der kan være enkelte udenlandske medarbejdere ansat på de 
øvrige mejerier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Imidlertid 
oplyser Arla, at der pga. hygiejnestandarder er høje krav til 
danskkundskaber på virksomhedens mejerier. Opfattelsen er 
derfor, at internationale institutioner og skoler er mindre 
relevante for dem. 

Eagle Burgmann (Ringkøbing) Eagle Burgmann har 29 udenlandske ansatte, hvoraf de 11 har 
børn bosat i Danmark Heraf arbejder de syv i produktionen og de 
fire i administrationen. De har ikke hørt et ønske fra 
medarbejderne om internationale institutioner eller skoler.  

KP Komponenter (Spjald) Virksomheden har 30-40 udenlandske medarbejdere i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Medarbejderne er ansat i 
produktionen. Mange af de udenlandske medarbejdere har 
imidlertid boet i Danmark i nogle år og er ved at integrere sig i 
landet. Opfattelsen er desuden, at internationale institutioner og 
skoler hovedsagelig er interessant for højtuddannede, og at dette 
således er mindre relevant for dem. Den pågældende leder 
udtrykte dog stor støtte til etablering af en international skole 
med henblik på tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. 

Kramp (Skjern) Kramp har kun danske medarbejdere i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 

VP Industries (Lem) VP Industries har kun danske medarbejdere i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 

Dovista (Ringkøbing) Dovista har kun to udenlandske medarbejdere i Ringkøbing-
Skjern Kommune, hvoraf ingen af dem har børn i Danmark. Til 
trods for dette udtrykte den pågældende leder et stort ønske om 
en international skole, fordi de som eksportvirksomhed bruger 
meget engelsk i hverdagen. 

GPV (Tarm) GPV har ca. 20 udenlandske medarbejdere, hvoraf ca. 25 % har 
børn i Danmark. Opfattelsen er, at internationale institutioner og 
skoler ikke er så relevante for dem, fordi de ikke har noget 
udenlandske medarbejdere, der er højtuddannede. 

JSB (Ringkøbing) JSB har fire udenlandske funktionærer, hvoraf de to har børn i 
Danmark. Ydermere har virksomheden 5-10 udenlandske 
medarbejdere i produktionen. Opfattelsen er, at internationale 
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institutioner og skoler hovedsagelig er interessant for 
funktionærer, når der er forældrebetaling. 

Landia (Lem) Landia har to udenlandske medarbejdere, men de er begge 
dansktalende. Opfattelsen er derfor, at internationale 
institutioner og skoler er mindre relevante for dem. 

Hydra Grene (Skjern) Hydra Grene har enkelte udenlandske medarbejdere, men de 
stiller krav om gode danskkundskaber. Opfattelsen er derfor, at 
internationale institutioner og skoler er mindre relevante for 
dem. 

Global Castings (Lem) Global Castings har enkelte udenlandske medarbejdere, men de 
er overvejende dansktalende og har boet i Danmark i nogle år. 
Opfattelsen er derfor, at internationale institutioner og skoler er 
mindre relevante for dem. 

Velux (Skjern) De har enkelte udenlandske medarbejdere, men de er 
dansktalende. Opfattelsen er derfor, at internationale 
institutioner og skoler er mindre relevante for dem. 

Vestjysk Landboforening (Ringkøbing) Vestjysk Landboforening har som arbejdsplads ikke et behov for 
internationale institutioner og skoler, fordi de ikke har nogen 
udenlandske ansatte. Vestjysk Landboforening har ikke hørt 
ønsker om internationale institutioner og skoler fra 
organisationens medlemsvirksomheder eller fra 
medlemsvirksomhedernes udenlandske ansatte. Vestjysk 
Landboforening giver udtryk for, at forældrebetaling kan være en 
udfordring for de udenlandske ansatte på 
medlemsvirksomhederne. 

 


