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Bilag: Flygtningebørn i dagtilbud og skoler, Børne- og Skoleudvalget 23.02.2016

Fælles børn – fælles ansvar
Flersprogede børn og unge i Hørsholm Kommune

Visionen er grundlæggende at behandle alle børn og unge lige, og at give alle børn og unge 
mulighed for at være en del af det almene fællesskab for at trives og lære mest muligt. De 
flersprogede børn og unge, som kommer til Hørsholm Kommune, betragtes som nye borgere på lige 
fod med alle andre nye borgere, uanset om de er børn af borgere, som er kommet til Danmark af 
arbejdsmæssige grunde eller er flygtet til landet. Denne tilgang indebærer, at den nye praksis i 
forhold til disse børn og unge er, at de indgår i det almene læringsmiljø på lige fod med alle andre 
børn.

Afsættet for arbejdet med flersprogede børn og unge i dagtilbud og skoler i Hørsholm Kommune er 
et menneskesyn, hvor alle betragtes som kompetente, ressourcestærke og fleksible og som 
værdifulde bidragsydere til et mangfoldigt og konkurrencedygtigt samfund.

Visionen og den ny praksis bygger på den viden og de erfaringer, der er i Hørsholm Kommunes 
nuværende modtageklasser, på andre kommuners praksis og erfaringer, på viden og undersøgelser, 
og ikke mindst på erfaringer fra en studietur til flere forskellige skoler og dagtilbud i Islington i 
London, hvor der er mangeårige erfaringer med at inkludere flersprogede børn og unge, samtidig 
med at de tilegner sig engelsk og opnår gode faglige resultater. Samt på erfaringer fra besøg på 
Nordsjællands Grundskole & Gymnasiums internationale linje i Fredensborg.

Vision og mål
 Fælles børn – fælles ansvar
 Børn lærer mest i almene læringsmiljøer i dagtilbud og skoler
 Høje forventninger og en ambitiøs tilgang til alle børn og unges læring
 Klare mål for progressionen i børn og unges læring
 Sprog er en del af alle fag og aktiviteter 
 Mangfoldighed er en styrke – vi er nysgerrige og undersøgende i forhold til andre sprog og 

kulturer
 Forældre bydes velkommen og er en integreret og naturlig del af hverdagen i dagtilbud og 

skoler

Derfor arbejder vi med
 At alle børn starter i det dagtilbud eller den skole, hvor de skal have en hverdag fremadrettet
 At der tages udgangspunkt i børnenes, forældrenes og lokalsamfundets ressourcer
 At alle børn og unge oplever sig som en del af fællesskabet - både i læring og i trivsel
 At alle medarbejdere er i stand til at arbejde med børn, som taler andre sprog
 At alle medarbejdere og ledelser har kompetencer til at møde og løfte barnet fagligt og socialt
 At der er særlige ressourcepersoner, som medarbejdere kan sparre med for at opkvalificere 

arbejdet med alle børn og unge
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Hvad skal der til for at nå visionen?
Dagtilbud og skole er vejen ind i lokalsamfundet for nye borgere. Det er her, de etablerer en ny tryg 
hverdag,hvor børn og forældre møder andre borgere, relationer etableres, og de bliver en del af 
lokalsamfundet. Samarbejdet med forældrene og lokalsamfundet er derfor vigtigt for både børn og 
forældres integration og oplevelse af at høre tilog bidrage til den nye hverdag. Forældresamarbejdet 
skal derfor udvides og systematiseres ved fx at invitere forældrene med i dagtilbud og skoler for at 
deltage og bidrage, hvor det er meningsfuldt. Et udvidet forældresamarbejde vil bidrage til alle børns 
læring i og med mangfoldighed er en del af det globaliserede verdensbillede, og det skal derfor også 
opleves i dagtilbud og skoler. 

En af forudsætningerne for at lykkes med at inkludere flersprogede børn og unge i de almene 
læringsmiljøer er, at de involverede medarbejdere, børn og forældre har ejerskab til visionen. Derfor 
skal alle medarbejdere i dagtilbud og skoler deltage i udviklingen af den nye praksis. Læringsmiljøet 
skal understøtte alle børn og unges læring ved øget brug af visuelle ogdigitale hjælpematerialer –
både indendørs og udendørs – det vil virke understøttende for den sproglige udvikling og forståelse.

Når børn og unge starter direkte i almene læringsmiljøer, viser udenlandske erfaringer, at de 
absorberer og tilegner sig sproget – også selvom de er stille og i en (længere) periode ikke udtrykker 
sig på dansk endnu. Det er vigtigt og nødvendigt med faglig tålmodighed i forhold til, hvornår 
børnene selv begynder at bruge det danske sprog aktivt. Der kan gå op til flere måneder, før børn og 
unge begynder at tale dansk.

Børnefællesskaber
Det er både en del af dagtilbud og skolers opgave, at støtte børn og unge i at udvikle sociale 
relationer. Det sker på forskellig vis. I dagtilbud arbejdes med at udvikle inkluderende 
børnefællesskaber med særligt fokus på de voksnes ansvar for at skabe deltagelsesmuligheder. I 
praksis arbejdes med forskellige former for makkere/venner i flere sammenhænge.

På skolerne får alle nye børn en makker, når de starter. Det er et barn fra samme klasse, der hjælper 
det flersprogede barn ind i hverdagen. Makkere vælges af lærerne. Forældre til makkere involveres, så 
de ved, hvad det drejer sig om og kan hjælpe med at understøtte opgaven. Makkere læres op af 
tidligere makkere, og får viden fra de tidligere makkere om, hvad der ligger i opgaven. I skolernes 
fritidsordninger er der ligeledes fokus på de sociale aktiviteter for at skabe relationer, men også på 
muligheden for at lære sproget via spil, lege og aktiviteter. 

Basisundervisning
Flersprogede børn og unge tilbydes basisundervisning i dansk på følgende måder: Integreret i den 
almene undervisning med støtte, på mindre hold ved sproglige fordybende tematiske studier fx for at 
lære det absolut nødvendige for at kunne begå sig sikkert og trygt i hverdagen og ved 
enkeltmandsundervisning i særlige faglige situationer fx som optakt til faglige emner eller prøver. 

Vidensopbygning, kompetencerog kompetenceudvikling
Arbejdet med at få det bedste ud af børn og unges potentiale for at tilegne sig sproget, for at trives 
og for at lære mest muligt er en fælles opgave for alle pædagoger, lærere og ledere i dagtilbud og 
skoler. Alle pædagogiske medarbejdere skal på den måde trække på lige præcis den viden og de 
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kompetencer, de har med sig som pædagoger og lærere – de er de faglige fyrtårne, som skal skabe 
optimale rammer for børn og unges trivsel og læring. 

Både på dagtilbuds- og skoleområdet er der behov for en bredere kompetenceudvikling, 
vidensopbygning og videndeling indenfor følgende områder; samarbejde, øget brug af visuelle 
redskaber og den sproglige dimension samt mere viden om andre kulturer og de vilkår, der er ved fx 
at være flygtning i Danmark, herunder inddrage de flersprogede børn og unges modersmål i 
dagligdagen.

På dagtilbudsområdet har det de sidste 2 år været fast praksis at inkludere alle flersprogede børn i det 
almene læringsmiljø. Sprogstimuleringen foregår i almenmiljøet, og medarbejderne kan trække på de 
sprogansvarlige i dagtilbuddene, de pædagogiske konsulenter, tale-hørelærere og på 
tosprogspædagogernes særlige viden i forhold til de flersprogede børns særlige behov.Der er dog 
behov for at øge videns- og kompetenceniveauet, sådan at alle dagtilbud er klædt på til at modtage 
flersprogede børn og understøtte barnets udvikling.

I skolerne skal børn og unge så vidt muligt være en del af almenundervisningen og så lidt som muligt 
på særlige hold. Det betyder, at alle lærere og pædagoger skal klædes på til at arbejde med 
flersprogede børn og unge. På skoleområdet skal der på sigt være lærere på hver skole med viden om 
dansk som andetsprog, og de almene medarbejdere skal kunne trække på disse læreres viden og 
kompetencer. Pædagoger og lærere skal have mulighed for at få sparring og støtte fra fx 
tosprogslærere til at udvikle deres praksis, til at få inspiration, gode tips og klæde dem på. 
Videndeling og samarbejde mellem de forskellige medarbejdere er nøgleord i løsningen af opgaven 
med at understøtte læringsprocessen for børn og unge. 

Evaluering, måling og test
I dagtilbud og skoler arbejdes kontinuerligt på at udvikle de flersprogede børns sprog. Fx sker der en 
løbende evaluering af børnenes sproglige udvikling og progression ved eksisterende test og målinger. 
Herudover vil formuleringen af tegn på læring og individuelle læringsmål på sigt bidrage til den 
løbende dokumentation og evaluering af arbejdet både i dagtilbud og skoler. 

Praktisk 
Indmeldelse
I dagtilbud foregår indmeldelse for flersprogede børn administrativt med henblik på, at barnet 
kommer til det dagtilbud, som bedst er gearet til at tage imod barnet på det pågældende tidspunkt. 
Vurderingen af hvilket dagtilbud barnet tilbydes plads i, foretages af en pædagogisk konsulent og en 
administrativ medarbejder ud fra følgende kriterier:

1. Pædagogiske hensyn
2. Søskendehensyn
3. Afstand til hjemmet

På skoleområdet hører barnet som udgangspunkt til sin distriktsskole. For at sikre, at der er 
flersprogede børn og unge på alle fire folkeskoler, vil skolelederne og skolechefen foretage en konkret 
vurdering af placering ud fra en samlet betragtning.
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Introduktion og start
Både i dagtilbud og skoler inviteres barnet og forældrene til en introduktionssamtale med lederen og 
relevante medarbejdere. Til introduktionssamtalen vægtes en åben, imødekommende dialog, hvor 
barnet og forældrene for første gang møder og ser det sted, som fremadrettet vil være en stor og 
naturlig del af deres hverdag. Introduktionsmødet kan afholdes på dansk og/eller engelsk, med en 
tolk eller en medarbejder, der kan familiens modersmål. Herefter beslutter den lokale ledelse og de 
relevante medarbejdere den konkrete placering af barnet (stue, gruppe, klasse). Det videre 
introduktionsforløb planlægges lokalt i det aktuelle dagtilbud eller skole.


