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Forespørgsel til besvarelse efter 10-dagesreglen fra Det Konservative Folkepartis 
byrådsgruppe til Magistraten for Børn og Unge 
 
Vedrørende hjælp til børn af internationale forældre. 
 
Sagsfremstilling: 
Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe er blevet bekendt med at børn af 
internationale forældre har svært ved at få den rette og relevante hjælp, skulle de lide af et 
handicap eller en kronisk sygdom. 
 
Forældrene taler oftest ikke dansk, men de taler engelsk på et højt niveau. Derfor er 
forældre afhængige af, at de får informationer på engelsk, så de har en forståelse af, 
hvordan vores system virker. Mange forældre giver udtryk for, når deres børn kommer i 
berøring med systemer som psyk og PPR, ved de ikke, hvad det drejer sig om.  
 
For Det Konservative Folkeparti er det altafgørende, at vi i Aarhus Kommune gør alt, hvad 
vi kan, for at hjælpe de internationale familier med at falde godt til i vore kommune. Vi skal 
se på hele familien, og sikre at hele alle trives. Vi skal også sørge for at de har alle 
informationer tilgængeligt på et sprog, hvor de føler sig sikre. 
 
Vi har et behov for at få et overblik over, om vi yder den hjælp og giver den information, 
som vi ville give dansksproget familier. 
 
Det Konservative Folkeparti ønsker svar på følgende spørgsmål: 
 
1. Har Aarhus Kommune oversat relevante dokumenter fra PPR og Psyk vedrørende 
børns helbred til andre sprog? 
 1.2. Hvis nej, hvorfor ikke? 
 
2. Hvor meget af kommunens information vedrørende forældres muligheder er tilgængeligt 
på andre sprog end dansk? 
 
3. Er der forskel på måden, hvorpå man udreder børn der har dansk som første sprog og 
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børn, der har et andet sprog som første sprog? 
 
4. Hvor meget gør kommunen for at forklare internationale forældre, hvad deres 
muligheder og rettigheder er? 
 
5. Hvor mange flersprogede pædagoger/underviserer er der i kommunen? 
 
6. Hvordan er vores personale uddannelset til at hjælpe internationale børn med særlige 
behov og deres forældre? 
 
7. Hvor ofte har Aarhus kommune ikke anerkendt en diagnose som et barn er kommet til 
Aarhus med, med det resultat at barnet ikke har fået hjælp? 
	


