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Redegørelse for de nævnte punkter i henvendelse fra STUK den 23. januar 
 

VEDRØRENDE PUNKT 2 – UNDERVISNINGENS OMFANG 
 

SPØRGSMÅL 1 

Aarhus Kommune bedes for så vidt angår modtagelsesklasserne på Trin C (7.-9. klasse) oplyse, 

om skolelederen på den enkelte skole har foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte mod-

tagelsesklasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, og om skole-

lederen i den forbindelse har foretaget en vurdering af, om der foreligger helt særlige tilfælde, der kan be-

grunde fravigelsen, jf. folkeskolelovens § 16 b, stk. 1.   

 
Folkeskolelovens §16 b, stk. 1. 

§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrel-

sen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 

1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervis-

ningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. 

 

Rosenvangskolen 

På Rosenvangskolen er der konverteret understøttende undervisning jf. §16 b stk. 1 i forhold til MOC1. Det-

te er sket på baggrund af en konkret vurdering af klassens behov. Det er vurderet, at klassen på grund af 

den store forskel i elevernes dansksproglige kompetencer (fra ingen danskkundskaber til tæt på fuld ud-

slusning til almen klasse) har et helt særligt behov for faglig støtte og undervisningsdifferentiering. Anven-

delsen af § 16 b, stk. 1 behandles i skolebestyrelsen i forbindelse med skoleårets planlægning. 

 

Tovshøjskolen 

På Tovshøjskolen er der konverteret understøttende undervisning jf. §16 b stk. 1. Dette er sket på baggrund 

af en konkret vurdering af klassens behov. Begrundelsen for at konvertere timer til to-voksenordning er, at 

eleverne i modtagelsesklassen har store dansksproglige udfordringer, fordi de enten har været kort tid i 

landet eller er så kognitiv udfordret, at de klart vil profitere af faglig støtte og undervisningsdifferentiering 

med to voksne, der kan arbejde mere individuelt med den dansksproglige udvikling. 

 

Der er følgende procedure ved anvendelsen af § 16b: 

 Drøftelse i skolebestyrelsen om begrundelse for fravigelse af undervisningstiden 

 Klassens lærere udarbejder begrundelse 

 Skolelederen laver en konkret og individuel vurdering på baggrund af lærernes begrundelse for fravi-

gelse 

 

Tranbjergskolen 

                                                           
1
 MOC – modtagelsesklasse for 7.-9. klassetrin 

   MOD – modtagelsesklasse for 10. klassetrin 
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På Tranbjergskolen er der konverteret understøttende undervisning jf. §16 b stk. 1. Dette er sket på bag-

grund af en konkret vurdering af klassens behov. Begrundelsen for at konvertere timer til to-voksenordning 

er, at eleverne i modtagelsesklassen har særlige behov og derfor vil profitere af faglig støtte og undervis-

ningsdifferentiering med to voksne. 

 

Proceduren er, at skolens ledelse årligt (typisk i januar/februar) drøfter muligheden for brugen af § 16b 

med skolebestyrelsen. Efterfølgende orienteres personalet om proceduren, herunder de krav der er for at 

kunne imødekomme konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning. Derefter overvejer 

de enkelte klasseteams, om der er behov for at ansøge via det udarbejdede interne ansøgningsskema. Le-

delsen foretager en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov. Hvis ledelsen vurderer, at 

der er helt særlige tilfælde, imødekommes ansøgningen. Ledelsen evaluerer løbende hen over året to-

voksenindsatserne med lærerteamet i den pågældende klasse.  

 

Aarhus Kommune er endvidere opmærksom på, at der med justeringen af folkeskolereformen vil komme 

lovændringer på området, herunder i forhold til § 16 b, og i den forbindelse vil vi selvfølgelig vejlede skoler-

ne om de nye regler. 

 

 

VEDRØRENDE PUNKT 3 – FAGRÆKKEN  
 

SPØRGSMÅL 2 

Aarhus Kommune bedes uddybe, hvordan skolerne ved tilrettelæggelsen af tværfaglige forløb eller temaba-

seret undervisning i modtagelsesklasserne på Trin C sikrer, at eleverne undervises i alle de fag, der er obliga-

toriske på det klassetrin, som eleverne befinder sig på (henholdsvis 7., 8., og 9. klassetrin), og oplyse, i hvor 

mange timer der undervises i de enkelte fag.  

 

Rosenvangskolen 

Rosenvangskolen har samlet fagene historie, kristendom og samfundsfag i faget ’Kulturfag’ samt geografi, 

biologi og fysik i faget ’Naturfag’. Dette skal også ses i sammenhæng med tematimerne. Samlingen af timer 

i faggrupper inden for den temabaserede undervisning, har til formål at give eleverne et fag-fagligt sprogligt 

udgangspunkt i forhold til fagrækken før en kommende udslusning til almenområdet.  Denne organisering 

tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets – ”Vejledning for faget dansk som andetsprog – basis”, 

hvoraf det fremgår, at ”De skal derfor både undervises efter Fælles Mål for dansk som andetsprog – basis-

undervisning og efter de dele af målene i centrale fag som dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk, som de 

med fornuft kan arbejde med ud fra deres aktuelle sproglige og faglige niveau.”. Fagene følger årsplanerne 

og på den baggrund, bliver der differentieret individuelt i forhold til sprogligt og fagligt niveau. 

 

På Rosenvangskolen undervises ikke i tysk i MOC, idet de elever fra trin C, der har de sproglige kompeten-

cer til at modtage undervisning i tysk, følger undervisningen i en almen klasse. Aktuelt gælder det for én 

elev.  

 

Timefordelingsplan for MOC på Rosenvangskolen: 
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Timer 

Dansk 220 

Engelsk 120 

Tysk  0 

Historie 
Kulturfag                          

60 
Kristendom 

Samfundsfag 

Geografi 
Naturfag                          

60 
Biologi 

Fysik/Kemi 

Tema, kultur- og naturfag 160 

Matematik 160 

Idræt 60 

Madkundskab 120 

Valgfag 60 

Minimumstimetal 1020 

Understøttende underv. 20 

Pauser 240 

Årligt timetal 1280 

Konvertering til to-voksen 120 

Opfyldelse af folkeskolelo-
vens minimumstimetal 

Ja 

 

 

Tovshøjskolen 

Eleverne undervises i alle fag undtagen tysk. Alle fagene, bortset fra dansk og matematik, læses primært i 

temaforløb. Det generelle fravalg af tysk i MOC sker ud fra den nuværende elevsammensætning i klassen. 

Eleverne er så udfordret på såvel de dansksproglige kompetencer som de faglige kompetencer, at det ikke 

vil fungere med endnu et fremmedsprog. Ændres situationen for én eller flere elever, vil de blive tilknyttet 

tyskundervisningen i en almen klasse. 

 

Nedenfor fremgår timefordelingsplanen for Tovshøjskolen: 

Timer 

Dansk 360 

Engelsk 30 

Tysk 0 

Historie 30 

Kristendom 30 

Samfundsfag 60 

Matematik 210 
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Geografi 30 

Biologi 30 

Fysik/Kemi 30 

Idræt 60 

Madkundskab 0 

Praktisk musiske fag 60 

Valgfag 60 

Minimumstimetal 990 

Understøttende underv. 110 

Pauser 190 

Årligt timetal 1290 

Konvertering til to-voksen 110 

Opfyldelse af folkeskolelo-
vens minimumstimetal 

Ja 

 

 

Tranbjergskolen 

Tranbjergskolen har sammenlæst fagene samfundsfag, historie og kristendom i ’Kulturfag’ og fagene biolo-

gi, geografi og fysik/kemi i ’Naturfag’.  

 

IFU er ikke fagopdelt undervisning. Det vil sige, at det er et fag, hvor alle folkeskolens fag inddrages, men 

hvor det specifikke fag ikke er skemalagt. I undervisningen arbejdes der temabaseret, hvor flere fag inddra-

ges samtidig med henblik på at belyse en problemstilling. Faget er identitetsskabende, og der undervises 

desuden i medborgerskab, herunder også en inddragelse af de unges fritidsinteresser. Færdselslære, sund-

heds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner, som skal indgå i IFU. Fa-

get inddrager også det praktisk/musiske aspekt samt de kreative fag (håndværk/design og madkundskab) i 

undervisningen.  

 

Studietimer/understøttende undervisning varetages af pædagoger. Timerne foregår på tværs af hold og 

læses samtidig. Det kan fx være støtte eller supplement til allerede igangsatte indsatser – både fagligt og i 

forhold til social udvikling og trivsel. 

 

Med baggrund i årsplaner for ovennævnte fag, udarbejdet af teams i modtagelsesklasserne, sikres det, at 

eleverne undervises i alle de obligatoriske fag. Elever, der har de sproglige kompetencer til at modtage 

tyskundervisning, følger undervisningen i en almen klasse på Tranbjergskolen og/ eller distriktsskolen, hvor 

det er muligt. 

 

Nedenfor fremgår timefordelingsplanen for Tranbjergskolen: 

Timer 

Dansk 360 

Engelsk 120 
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Tysk 0 

Historie Kulturfag                          
60 Kristendom 

Samfundsfag *) 

Matematik 150 

Geografi 
Naturfag                          

60 
Biologi 

Fysik/Kemi 

Idræt 60 

Håndværk og Design eller 
Madkundskab 

0 

IFU 120 

Valgfag 60 

Minimumstimetal 990 

Understøttende underv. 110 

Pauser 240 

Årligt timetal 1340 

Konvertering til to-voksen 60 

Opfyldelse af folkeskolelo-
vens minimumstimetal 

Ja 

*) Samfundsfag er integreret i faget dansk med 60 årlige timer 

 

SPØRGSMÅL 3 

Kommunen bedes endvidere oplyse, hvordan skolerne tilrettelægger undervisningen i disse fag ud fra de 

gældende kompetencemål og færdigheds- og vidensområder, og om der er mål og planer for undervisnin-

gen.  

 

Tranbjergskolen 

Lærerne udarbejder via ’MinUddannelse’ årsplaner med afsæt i de ministerielle mål. Målene er individuelle 

og er synlige for såvel forældre som elever. 

 

Rosenvangskolen 

Rosenvangskolen har udarbejdet mål og planer for undervisningen. 

 

Undervisningen for klassen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetencemålene. Da eleverne har meget 

forskellige skolemæssige forudsætninger, arbejdes der i stort omfang med personlige og individuelle mål. 

Baggrunden for elev- og forældresamtaler sker ud fra ”Kvas-vital-modellen” af Jan Tønnesvang.  

 

Tovshøjskolen 

På Tovshøjskolen tilrettelægger lærerne undervisningen ud fra fælles mål på området og tilpasser det ele-

vernes individuelle niveau. Tovshøjskolen har i flere år samarbejdet med Lene Heckmann fra Kompetence-
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huset Heckmann om synlig læring. Et arbejde der også foregår i modtagelsesklassen. Læreren evaluerer 

ugentligt med eleverne. 

 
SPØRGSMÅL 4 

Kommunen bedes herudover oplyse, hvordan Tranbjergskolen tilrettelægger temaundervisningen/den ikke-

fagopdelte undervisning i modtagelsesklasserne på Trin D (10. klasse) i almindelige skolefag og/eller værk-

stedsfag ud fra de gældende kompetencemål og færdigheds- og vidensområder for 10. klasse, og om der er 

mål og planer for undervisningen.  

 

Tranbjergskolen 

Det sikres, at alle fagene er repræsenteret i IFU via de udarbejdede årsplaner for klassen. 

 

IFU er ikke fagopdelt undervisning. Det vil sige, at det er et fag, hvor alle folkeskolens fag inddrages, men 

hvor det specifikke fag ikke er skemalagt. I undervisningen arbejdes der temabaseret, og flere fag inddrages 

samtidig i en problemstilling. Faget er identitetsskabende, og der undervises desuden i medborgerskab, 

herunder også en inddragelse af de unges fritidsinteresser. Faget inddrager også det praksisk/musiske 

aspekt, Naturfag, Kulturfag samt de kreative fag (håndværk/design og madkundskab) i undervisningen.  

 

IFU på D-sporet adskiller sig i teorien en smule fra ovenstående, ligesom fag og kompetencemål for 10. 

klasse. Modtagelsesklassens opgave er at give eleverne tilstrækkelig viden til at indgå i alderssvarende ud-

dannelsesmuligheder og dermed gøre eleverne klar til udslusning til almen-regi. Udover dansk, matematik 

og engelsk præsenteres eleverne for skolens øvrige fag igennem Naturfag, Kulturfag og IFU. 

 

Eleverne på trin D er ofte nyankomne, og som nævnt i besvarelsen af 29. november 2018 er eleverne på 

trin D derfor opdelt på differentierede hold med henblik på i højere grad at imødekomme de individuelle 

forudsætninger.  

 

IFU ses som værende forberedende til 10. klasses ’Valgfag og vejledende fag’ og eventuelle ’Tilbudsfag’. 

Nedenfor fremgår et eksempel på IFU-undervisningsforløb på trin D. 

 

Eksempel: IFU-forløb for MOD4 på Tranbjergskolen i uge 5, 6, 8 og 9 – 2019 

 

Beskrivelse af klasse og forløb: 

 Klassen består af elever, der verbalt og auditivt har en fin danskforståelse – deres skriftlige evner og 

deres læsefærdigheder varierer fra 3. klasse til 6./7. klasse – det samme gør sig gældende for deres ma-

tematikkompetencer.  

 En del af eleverne er fyldt – eller fylder snart 18 år, så de er meget nysgerrige på egen fremtid og egne 

muligheder. Derfor arbejdes der med følgende:  

Ungdomsuddannelser gennem den nye FGU – med de tre forskellige ”huse/indgange”, videregående 

uddannelser, karaktergennemsnit for EUD og STx/HF, løn- og skatteforhold i Danmark, politiske struk-

turer i Danmark, forsikringer og konsekvenserne ved at blive selvforsørgende. 

Målet er primært at give eleverne en større selvforståelse og ansvarlighed for egen fremtid – og gøre dem 

dygtige på den fremtid/nutid, de møder i Danmark. 
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Mandag d. 28.01 Gennemgang af UPV 
og FGU, samt vores og 
UU-Aarhus’ arbejde 
med at klargøre ele-
verne til uddannelse. 
Præsentation af politi-
ske strukturer i Dan-
mark og beslutnings-
processer. 

Tavleundervisning og 
besvarelse af spørgs-
mål. 

Dansk - basis, medbor-
gerskab, 
Samfundsfag, (Valg- og 
vejledende fag, 10. kl.) 

Mål: 
Eleverne skal have 
forståelse for egne 
evner og at de har 
ansvar for egen læring. 
Kendskab til beslut-
ningsprocesser i Dan-
mark. 
 

Tirsdag d. 29.01 Repetition af ovenstå-
ende. 

   

Mandag d. 04.02 Gennemgang af løn-
sedler og skattebereg-
ning. 
Hvorfor betale skat?  
Fælles ansvar og deling 
af goder i Danmark. 

Tavleundervisning, 
diskussion og besvarel-
se af spørgsmål. 

Dansk - basis, medbor-
gerskab, 
Samfundsfag, Iværk-
sætter og Virksom-
hedsfag (Valg- og 
vejledende fag, 10. kl.)  

Mål: 
Forståelse for struktu-
ren i Danmark og det 
danske politiske sy-
stem. 

Tirsdag d.05.02 Repetition af ovenstå-
ende. 

   

Mandag d. 18.02 Opsamling efter ferien. 
Gennemgang af forsik-
ringssystemet inkl. A-
kasse – og sociale 
ydelser. 

Tavleundervisning, 
diskussion og besvarel-
se af spørgsmål. 

Dansk - basis, Sam-
fundsfag, Iværksætter, 
Sundhed og sociale 
forhold og Virksom-
hedsfag (Valg- og 
vejledende fag, 10. kl.) 

Mål: 
Kendskab til velfærd 
og fælles samt eget 
ansvar i Danmark. 

Tirsdag d. 19.02 Repetition af ovenstå-
ende. 

   

Mandag d. 25.02 Kulturelle og politiske 
forskelle på Danmark 
og elevernes forskelli-
ge hjemlande. 
Inddragelse af deres 
egne erfaringer. 
Undersøge effekten af 
de sociale medier og 
deres indflydelse på 
vores forståelse af 
verden.  

Tavleundervisning, 
diskussion og besvarel-
se af spørgsmål. 

Dansk - basis, Sam-
fundsfag, Iværksætter 
og Virksomhedsfag 
(Valg- og vejledende 
fag, 10. kl.) 

Mål: 
Eleverne skal have en 
forståelse for deres del 
af det fælles ansvar i 
det danske samfund. 

Tirsdag d. 26.02 Afslutning og evalue-
ring af forløb. 

   

 

 

VEDRØRENDE PUNKT 4 – PRØVER  
 
SPØRGSMÅL 5 

Kommunen bedes for hver af de tre skoler oplyse, hvor mange ud af det samlede antal modtagelsesklasse-

elever i 9. klasse, der har gået til prøve i et eller flere fag i henholdsvis vinterterminen i skoleåret 2017/18, 

sommerterminen i skoleåret 2017/18, og i vinterterminen i indeværende skoleår (skoleåret 2018/19), samt 

hvor mange ud af det samlede antal modtagelsesklasseelever i 9. klasse, der er tilmeldt til prøve i et eller 

flere fag i sommerterminen i indeværende skoleår.  

Tilsvarende oplysninger bedes oplyst for så vidt angår modtagelsesklasseeleverne i 10. klasse (Trin D) på 

Tranbjergskolen (for såvel 9.- og 10.-klasseprøverne).  
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Fra Bekendtgørelse nr. 1090 af 29. august 2018 om folkeskolens prøver: 
§ 34. Antager klasselæreren i samråd med det øvrige personale, der underviser eleven, at prøveaflæggelse for en elev ikke vil være 

hensigtsmæssig, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for prøveaflæggelse i en eller flere prøver 

eller delprøver. Der skal i en sådan orientering indgå et forslag til, hvordan elevens udbytte af undervisningen kan evalueres på 

anden vis. 
Stk. 2. Indstilling om fritagelse for prøveaflæggelse afgives af klasselæreren til skolens leder. 

§ 35. Afgørelse om fritagelse for aflæggelse af prøve skal ledsages af en beslutning om, hvordan elevens udbytte af undervisnin-

gen kan evalueres på anden vis. Evalueringen, der skal træde i stedet for prøven, skal finde sted i samme prøvetermin. Er en elev 

fritaget for prøveaflæggelse i et fag, der ikke bliver udtrukket til prøve, skal der ikke ske en evaluering af elevens udbytte af un-

dervisningen i dette fag. 

Stk. 2. En afgørelse om fritagelse for prøveaflæggelse skal være truffet inden den 1. december forud for prøveterminen maj-juni 

og inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar. 

§ 36. Skolens leder kan beslutte, at en elev, som ankommer til Danmark sent i skoleforløbet, fritages for at aflægge prøve i et eller 

flere fag, hvis det vurderes, at prøveaflæggelse ikke anses for hensigtsmæssigt på grund af elevens utilstrækkelige danskkundska-

ber. 

Stk. 2. § 34 og § 35 finder tilsvarende anvendelse ved prøvefritagelse som følge af utilstrækkelige danskkundskaber. 

 

Jf. lovgivningen (prøvebekendtgørelsens §36) kan elever, der ikke har de tilstrækkelige dansksproglige 

kompetencer for gennemførelse af prøve i et fag, ikke tilmeldes prøve. Langt de fleste af de elever, der er 

indskrevet på trin C og trin D er kommet til Danmark sent i skoleforløbet, og har ofte ikke nået at udvikle de 

dansksproglige og faglige kompetencer, som er nødvendige for at kunne gennemføre en prøve. 

 

Oversigt over det samlede antal modtagelsesklasseelever i 9. klasse, der har gået til prøve i et eller flere 

fag: 

 

Samlede antal MO-elever i 9. 

klasse, der har gået til prøve 

i et eller flere fag. 

Rosenvangskolen Tovshøjskolen Tranbjergskolen 

Vintertermin 2017/18 0 0 0 

Sommertermin 2017/18 0 0 2 elever i matematik PF9 

Vintertermin 2018/19 0 0 0 

Sommertermin 2018/19 1 1 0 

 

Tranbjergskolen har ingen elever, der skal til prøve til sommer. Tovshøjskolen har én elev og Rosenvangsko-

len har én elev, der er tilmeldt prøve til sommer (forventes at være fuldt udsluset af modtagelsesklassen 

inden prøveperioden). 

 

MOD Tranbjergskolen 

Vintertermin 2017/18 0 

Sommertermin 2017/18 1 elev i engelsk PF9 

Vintertermin 2018/19 0 

 

Fra modtagelsesklasse på D-sporet på Tranbjergskolen er der fra skoleårets start udsluset 11 elever til den 

almene 10. klasse. Disse elever deltager alle i prøver (PF9/FP10) sommeren 2019.  

 
SPØRGSMÅL 6 
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Kommunen bedes desuden indsende eksempler fra hver af de tre skoler på dokumentation for, at skolelede-

ren har truffet afgørelser om, at en elev, som ankommer til Danmark sent i skoleforløbet, fritages for at 

aflægge prøve i et eller flere fag i 9. klasse på grund af elevens utilstrækkelige danskkundskaber. De udbed-

te eksempler skal vedrøre modtagelsesklasseelever og fritagelse i sommerterminen i skoleåret 2017/18 eller 

i den kommende sommertermin i indeværende skoleår.  

 

Generelt for alle tre skoler gælder, at der ikke findes formaliseret skriftlig dokumentation for afgørelser om 

fritagelse for prøveaflæggelse for modtagelsesklasseelever. 

 

Tranbjergskolen 

Har man fulgt et fag i en almen klasse, kan man på Tranbjergskolen gå til prøve i dette fag. Det betyder 

omvendt også, at man ikke kan gå til prøve uden at have fulgt undervisningen i en almen klasse i det på-

gældende fag i en periode.  I den forbindelse gennemfører Tranbjergskolen nedenstående procedure, hvor 

elevens ’parathed’ registreres i ’MinUddannelse’. Proceduren er:  

 

Via årlige skolehjem-samtaler, klassekonference med ledelse og UU samt statussamtalerne ud fra Under-

visningsministeriet afdækningsmateriale ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer” vurderes ele-

verne løbende og det vurderes om eleven kan udsluses til almenklasse. Disse vurderinger danner baggrund 

for, om eleverne kan gå til prøve.  

 

Til den kommende prøvetermin (sommeren 2019) har Tranbjergskolen udarbejdet et skema til mere sy-

stematisk skriftlig dokumentation ”Registreringsskema af fritagelse for fag eller prøve”2 med henblik på at 

sikre dokumentation for den enkelte elev.  

 

Rosenvangskolen 

For mange elever i gør det sig gældende, at de ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at aflægge prøve 

i 9. klasse. 

 

Elever, der vurderes at have tilstrækkelige danskkundskaber til at aflægge prøve i 9. klasse, vil blive udslu-

set til en almenklasse i tide til at kunne følge undervisningen i alle fagets kompetenceområder. Udslusning 

til almen klasse sker ud fra en løbende vurdering af, hvorvidt den enkelte elev vil profitere af at følge un-

dervisningen i en almen klasse. Vurderingen af, om en elev er klar til udslusning, tager udgangspunkt i Un-

dervisningsministeriets materiale ”Vis hvad du kan”, samt erfaringer fra et eventuelt praktikforløb i en al-

men klasse. 

 

På Rosenvangskolen findes der således ikke systematisk skriftlig dokumentation for afgørelser om fritagelse 

for prøveaflæggelse for modtagelsesklasseelever. Rosenvangskolen vil fremadrettet arbejde med skriftlig 

dokumentation af afgørelserne. 

 

Tovshøjskolen 

                                                           
2
 Bilag 1 - Registrering af fritagelse fra fag eller prøve 
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På Tovshøjskolen er der følgende eksempel på at skolelederen har truffet afgørelse om, at eleven skal frita-

ges for at aflægge prøve ved sommerterminen 2018/2019: 

 

Eksempel  

Eleven ankom til Danmark i maj 2016, og har ved tidspunkt for prøvetilmelding december 2018 gået i mod-

tagelsesklasse i 1 år og 7 måneder. I perioden august 2018 – december 2018 har eleven haft 10 % fravær. 

Eleven har ikke meget skolebaggrund fra hjemlandet, og arbejder kun med dansk i skolen og ikke i hjem-

met. Elevens faglige niveau vurderes til 4. klasses niveau. Der afholdes tre årlige feedbacksamtaler med 

lærere, elev og forældre hvor elevens standpunkt, progression og fremadrettede aftaler drøftes, herunder 

fritagelse for prøveaflæggelse. Med denne baggrund er eleven fritaget for prøve. 

 

Af bilagene fremgår eksempel på visuelt materiale, som bruges til feedbacksamtalerne3 for at vise hvad 

eleven kan, progression, øve-punkter samt fravær. Første samtale dansk og fravær, anden samtale mate-

matik og fravær, tredje samtale dansk, matematik og fravær. 

 

Der afholdes tre årlige feedbacksamtaler med lærere, elev og forældre hvor elevens standpunkt, progressi-

on og fremadrettede aftaler drøftes, herunder fritagelse for prøveaflæggelse. 

 
SPØRGSMÅL 7 

I samme forbindelse bedes kommunen også indsende dokumentation for, at de pågældende afgørelser om 

fritagelse for aflæggelse af prøve er ledsaget af en beslutning om, hvordan elevens udbytte af undervisnin-

gen kan evalueres på anden vis og samtidig sende et eksempel på en sådan evaluering fra hver skole.  Oven-

stående materiale bedes indsendt i anonymiseret form.  

 

Rosenvangskolen 

Jf. ovenstående besvarelse sker der løbende en faglig vurdering af eleven. En vurdering som to gange årligt 

drøftes med forældrene. Der foreligger i den forbindelse ingen skriftlig dokumentation af aftaler om at den 

enkelte elev er fritaget for aflæggelse af afgangsprøve. Rosenvangskolen vil fremadrettet med udgangs-

punkt i den faglige vurdering fra efteråret og samtalen med forældrene dokumentere den enkelte elevs 

prøvefritagelse. 

  

Det skal bemærkes, at anvendelsen af Undervisningsministeriet afdækningsmateriale ”Hele vejen rundt om 

elevens sprog og ressourcer” fortsat er under afprøvning og at der er endnu ikke udarbejdet procedurer 

herfor på Rosenvangskolen, hvorfor kommunens hidtidige eget materiale (Århus Kommunes evaluerings- 

og udslusningsmateriale) anvendes. Af bilagene fremgår et eksempel4 på hvorledes skolen evaluerer ele-

vens udbytte af undervisningen. 

 

Tovshøjskolen 

                                                           
3
 Bilag 2 - Forebyggelsestrekant / Feedback-samtaler 

4
 Bilag 3 - Eksempel på elevbeskrivelse fra Rosenvangskolen ifm overgang fra MOC til MOD 
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Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende og ved interne prøver med materiale udarbejdet af 

lærerne. Materialet5 indeholder blandt andet: 

 

 Engelsk (eksempel vedlagt) 

 Skriftlig fremstilling (eksempel vedlagt) 

 Retstavning og grammatik 

 Læseprøve (eksempel vedlagt) 

 Matematik  

 

Tranbjergskolen 

Tranbjergskolen har endnu ikke formaliseret dokumentationen om fritagelse fra prøve og kan derfor ikke 

indsende et eksempel. Som det fremgår af ovenstående, vurderes eleverne løbende bl.a. via Under-

visningsministeriet afdækningsmateriale ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer”, og skolen vil 

fremover anvende eget udarbejdet skema til registrering af fritagelse for fag eller prøve (se Bilag 1). 

 
SPØRGSMÅL 8 

Kommunen bedes herudover oplyse, hvordan skolelederen inddrager eleven og elevens forældre i forbindel-

se med en afgørelse vedrørende fritagelse for prøveaflæggelse i 9. klasse.  

 

Rosenvangskolen 

Rosenvangskolen holder minimum to gange om året samtaler med eleverne og deres forældre. Her drøftes 

elevernes standpunkt og progression, blandt andet i forhold til muligheder for praktik i/ udslusning til al-

menområdet, herunder perspektiver for prøveaflæggelse. 

 

Tovshøjskolen 

Der afholdes tre årlige feedbacksamtaler med elever og forældre, hvor elevens standpunkt, progression og 

fremadrettede aftaler drøftes, herunder perspektiver for prøveaflæggelse. 

 

Tranbjergskolen 

Via årlige skolehjem-samtaler, statussamtaler med eleven ud fra Undervisningsministeriet afdækningsma-

teriale ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer”, vurderes eleverne løbende. Disse vurderinger 

danner baggrund for, om eleverne kan gå til prøve. 

 
SPØRGSMÅL 9 

Endelig bedes kommunen oplyse, om modtagelsesklasseelever i 10. klasse (Trin D) på Tranbjergskolen kan 

indstille sig til 10.-klasseprøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fy-

sik/kemi eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens 9. klasseprøver i fagene dansk, mate-

matik og engelsk, når eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem til prøveafviklingen, jf. 

folkeskolelovens § 19 f, stk. 2.  

 

Tranbjergskolen 

                                                           
5
 Bilag 4 - Eksempel på intern prøve på Tovshøjskolen i fagene: Engelsk, Skriftlig fremstilling og Læseprøve 
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Har man fulgt et eller flere fag på 9. eller 10. klasses niveau i almen klasse, kan man på Tranbjergskolen gå 

til prøve i det fag. Via årlige skolehjem-samtaler, klassekonference med ledelse og UU samt statussamtaler-

ne ud fra Undervisningsministeriet afdækningsmateriale ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer” 

vurderes eleverne løbende. Disse vurderinger danner baggrund for, om eleverne kan gå til prøve.   

 

 

VEDRØRENDE PUNKT 5 – TILKNYTNING TIL ALMENKLASSE OG LØBENDE UDSLUSNING 
Aarhus Kommune har under punkt 1 i sin redegørelse anført, at kommunen ikke specifikt har oprettet udvi-

dede modtagelsesklasser. Styrelsen har således forstået, at Aarhus Kommune ikke har oprettet udvidede 

modtagelsesklasser (på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 

14 år) efter § 4, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk 

som andetsprog. Kommunen har oprettet modtagelsesklasserne efter bekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 1, 

hvorefter basisundervisning kan gives i modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del 

af deres timer, jf. dog folkeskolelovens § 25 a, således, at de efterhånden får en del af deres undervisning i 

en almindelig klasse.  

 
SPØRGSMÅL 10 

På den baggrund bedes Aarhus Kommune oplyse, om modtagelsesklasseeleverne på trin C og D efterhånden 

får en del af deres undervisning i en almindelig klasse.  

 

Fra bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog: 

§ 4. Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervis-

ning i klassen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. 

Stk. 2. Basisundervisningen gives i en af følgende former: 

1) Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, jf. dog folkeskolelovens § 25 a, således at 

de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse. 

2) På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. 

3) Udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. 

 

 

Fra folkeskoleloven: 

§ 25 a. Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. 
 

Som nævnt i besvarelsen af 29. november 2018 anvender Aarhus Kommune principperne om udvidede 

modtagelsesklasser for de sent ankomne unge, men der er ikke oprettet specifikt udvidede modtagelses-

klasser. Det grundlæggende princip for alle modtagelsesklasser i Aarhus Kommune er, at undervisningen 

tilsigter, at eleverne udvikler basiskompetencer i dansk samt undervises i den del af fagrækken, som er 

relevant for det pågældende klassetrin, med henblik på udslusning til almenområdet så hurtigt som muligt. 

Derfor vægter det individuelle hensyn i forhold til den enkelte elevs kompetencer ved tilflytningen til Aar-

hus højt, og bliver et omdrejningspunkt for det forløb, der sammensættes i modtagelsesklassen for den 

enkelte elev.  
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Dette vil sige, at principperne for et udvidet modtagelsesklasseforløb anvendes for de sent ankomne elever, 

hvor det viser sig, at eleven ikke kan opnå tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til udslusning, inden-

for de maksimale to års undervisningsforløb i modtagelsesklasse. 

 

Rosenvangskolen 

På Rosenvangskolen sendes eleverne i ’praktik’, hvilket betyder at eleverne følger et eller flere fag i almen-

klasse. ’Praktik’ på Rosenvangskolen er på den måde en glidende udslusning via almenklasse. 

Som eksempel kan nævnes en elev, som deltog i et praktikforløb i almenklassen i fagene engelsk og idræt, 

og senere også i fagene matematik og kulturfag, for efterfølgende at blive udsluset til 9. almenklasses for-

løb på en efterskole.  

 

’Praktikforløb’ bliver hovedsageligt tilbudt til elever på 7. og 8. årgang, så eleverne har mulighed for at være 

fuldt udsluset i minimum et helt år i almenklasse forinden afgangsprøverne. I indeværende år er en elev 

udsluset fuldt ud på 9. årgang med henblik på at afslutte sit skoleforløb med en fuld afgangsprøve. Rosen-

vangskolen har for nuværende ingen erfaringer med at udsluse elever i enkelte fag på 9. årgang, så elever-

ne kan gå til afgangsprøve i faget. 

 

Konkret har Rosenvangskolen i skoleåret 2017/2018 udsluset følgende elever på baggrund af et ’praktikfor-

løb’ på almenområdet: To elever udsluset til almen 9. klasse efter et ’praktikforløb’ i skoleåret med stigen-

de deltagelse på almenområdet, og to elever er udsluset til 8. klasse på Rosenvangskolen efter praktikfor-

løb i skoleåret med stigende deltagelse i almenområdet.  

 

I skoleåret 2018/2019 udsluses én elev til 9. klasse og med forventet fuld afgangsprøve efter ’praktikforløb’ 

i almenområdet. Herudover starter én elev 14 dages ’praktikforløb’ med fuldt skema i almen 7. klasse på 

distriktsskole med henblik på efterfølgende drøftelse af plan for udslusning med elev, forældre og distrikts-

skole. Endelig forventes yderligere to elever udsluset til hel- eller delvis ’praktik’ i almen 8. klasse til som-

mer, når der har været en drøftelse med elev og forældre. 

 

Tovshøjskolen 

På Tovshøjskolen tilknyttes eleven almen klasse i blandt andet fysik, praktisk/musiske fag og valgfag samt 

praktikforløb inden fuld udslusning til distriktsskole. Eleverne deltager i temauger og andre alternative un-

dervisningsdage sammen med elever i almenklasserne. 

 

Tranbjergskolen 

På Tranbjergskolen vurderes tre gange årligt, om eleven vil kunne deltage i almen undervisning med yderli-

gere undervisning i dansk som andetsprog. Konkret er det klasseteamet, som beslutter om eleven sprogligt 

er klar til almenklasse, og ikke længere vil have udbytte af at gå i modtagelsesklasse. 

 

Hvis man ud fra ovenstående vurderinger oplever, at der ikke er progression i elevens læring og man tvivler 

på, at udslusningen kan nås indenfor to år, afholdes der et statusmøde, hvor elevens sproglige udvikling 

vurderes ud fra trin 3 i ’Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer’. Såfremt læreren vurderer, at 



 
 
 
 
 

14 
 

eleven ikke er klar til almenklasse, udarbejdes en handlingsplan i et samarbejde mellem lærere, pædagogisk 

leder, evt. familierådgiver og UU, med baggrund i elevens kognitive og sociale forudsætninger. 

 

Tranbjergskolen har fastlagte procedurer for samarbejdet med distriktsskolen i forbindelse med udslusning 

af elever til almenklasser. 

 

 

VEDRØRENDE PUNKT 6 – PLACERING I MODTAGELSESKLASSSE PÅ 10. KLASSETRIN 
 
SPØRGSMÅL 11 

Aarhus Kommune bedes oplyse, på hvilket retsgrundlag kommunen udtaler, at ”det for netop de sent-

ankomne elever ikke [er] en forudsætning, at eleven har afsluttet 9. klasse for at gå i 10. klasse.”, og herun-

der oplyse, hvordan kommunens praksis forholder sig til de elever, der er omfattet af undervisningspligten.  

 

Fra folkeskoleloven: 
§ 34. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutnin-

gen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 

17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen, jf. § 33, stk. 2-9. 

 

Efter folkeskolelovens § 34, stk. 1 ophører undervisningspligten ved afslutningen af undervisningen på 9. 

klassetrin eller senest den 31. juli i det kalenderår, hvor eleven fylder 17 år. Kommunen er dog forpligtet til 

at tilbyde alle unge under 18 år optagelse i folkeskolen, hvis den unge ikke har gennemgået en undervis-

ning, der svarer til 10. klasse i udlandet.  

 

Elever, som går på 9. klassetrin, er som regel 15-16 år. Hvis en nyankommen elev er mere end 16 år ved 

ankomst til Aarhus, vil eleven i de fleste tilfælde blive placeret på trin D, svarende til 10. klassetrin. Når en 

elev er over 16 år, vil eleven kunne profitere bedst muligt af undervisningen på 10. klassetrin. En klasse-

trinsplacering sker dog altid efter en individuel vurdering af elevens alder samt hvilken skolebaggrund ele-

ven kommer med.  

 

 

VEDRØRENDE PUNKT 8 OG 9 – UPV OG VEJLEDNING  
 
SPØRGSMÅL 12 

Aarhus Kommune bedes oplyse, hvorvidt alle modtagelsesklasseelever i 8. klasse på trin C på de tre skoler 

og trin D på Tranbjergskolen på nuværende tidspunkt bliver uddannelsesparathedsvurderet af Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning eller ej.  

 

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v.  

§ 2 g, stk. Stk. 3. For ikkeuddannelsesparate elever, jf. stk. 2, iværksætter Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolens leder i 

samarbejde en målrettet vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. 

klasse. For elever, der ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse, jf. stk. 4-6, og som ønsker at gå i 10. klasse, vurderes, hvad der 
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skal iværksættes i 10. klasse for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse. 

§2, Stk. 4. For de elever, der er nævnt i stk. 3, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning en ny vurdering af, om de har 

opnået de faglige, sociale og personlige forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannel-

se. 

 

Stk. 5. For elever, der er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning alene en fornyet 

vurdering i 9. klasse, hvis elevens faglige niveau falder eller skolens leder vurderer, at elevens sociale og personlige forudsætnin-

ger har ændret sig væsentligt i negativ retning. Der foretages endvidere en fornyet vurdering, hvis eleven søger en anden kategori 

af ungdomsuddannelse. Den fornyede vurdering foretages alene, hvis eleven søger en ungdomsuddannelse i umiddelbar forlæn-

gelse af 9. klasse eller ønsker at gå i 10. klasse, jf. stk. 3. 

 

Stk. 6. Stk. 5, 1. og 2. pkt., gælder også for elever i 10. klasse, der er vurderet uddannelsesparate i 9. klasse. 

 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning oplyser, at alle elever i modtagerklasserne på trin C og trin D bliver 

uddannelsesparathedsvurderet (UPV) ud fra det grundlag, som skolerne indberetter. For nogle elevers ved-

kommende vil skolen have udfyldt uddannelsesønsket ”Andet”, da skolen jf. bekendtgørelsen har vurderet 

at eleven skal fritages for uddannelsesparathedsvurderingen grundet elevens dansksproglige komptencer. 

Der bliver i disse tilfældejf. bekendtgørelsen iværksat en målrettet vejlednings- og skoleindsats for de ele-

ver.  

 
SPØRGSMÅL 13 

Kommunen bedes ligeledes oplyse, hvorvidt der i forhold til de modtagelsesklasseelever, som i givet fald 

måtte blive vurderet for ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, af Ungdommens Uddannelsesvejledning og sko-

lens leder i samarbejde iværksættes en målrettet vejlednings- og skole-indsats for at understøtte, at eleven 

kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse, jf. § 2 g, stk. 3, 1. pkt., i lov om vejledning om ud-

dannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (vejledningsloven) (lovbkg. nr. 1097 af 28. 

september 2017).   

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning oplyser, at de og skolens leder i et samarbejde iværksætter en mål-

rettet vejlednings- og skoleindsats for alle elever i modtagerklasserne, som enten bliver vurderet ”Ikke ud-

dannelsesparate” eller bliver fritaget for uddannelsesparathedsvurderingen, jf. bekendtgørelsen.  

 

SPØRGSMÅL 14 

Kommunen bedes desuden oplyse, hvorvidt skolernes modtagelsesklasseelever i 9. og 10. klasse på Trin C og 

D på nuværende tidspunkt bliver uddannelsesparathedsvurderet af Ungdommens Uddannelsesvejledning 

eller ej.  

Ungdommens Uddannelsesvejledning oplyser, at der foretages en uddannelsesparathedsvurdering af alle 

elever i modtagerklasserne. Der foretages dog ikke en uddannelsesparathedsvurdering, når eleven jf. be-

kendtgørelsen er fritaget for UPV – og skolen derfor har udfyldt uddannelsesønsket ”Andet” - men der 

iværksættes en målrettet vejlednings- og skoleindsats.  

På Tranbjergskolen bliver alle elever, der er alderssvarende 8., 9. eller 10. klasse vurderet.  
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De personlige-, sociale- og praksisfaglige forudsætninger udfyldes i ’Min Uddannelse’ på samme måde som 

for eleverne i almenklasserne. Da eleverne i modtagelsesklasserne ikke har haft 9 års skolegang i Danmark, 

og dermed ikke har de faglige forudsætninger, opfyldes de faglige krav ikke. Derfor udfylder modtagelses-

klasseeleverne ikke, som eleverne på almenområdet, ønske til ungdomsuddannelse. En modtagelsesklasse-

elev vil således altid skulle til optagelsesprøve for at blive udsluset til en gymnasial uddannelse. 

Konkret foregår processen ved skolens vurdering af en elevs fritagelse fra UPV ved, at skolen markerer og 

skriver ’modtagelsesklasse’ under feltet ’Andet’ i Min Uddannelse, og læreren under ’noter og evaluering’ 

indberetter sin vurdering af eleven. Disse oplysninger anvendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning i 

den fremadrettede vejledning af eleven. 

 

SPØRGSMÅL 15 

Endvidere bedes kommunen oplyse, om det for modtagelsesklasseelever, der ikke er uddannelsesparate 

efter 9. klasse, jf. vejledningslovens § 2 g, stk. 4-6, og som ønsker at gå i 10. klasse, vurderes, hvad der skal 

iværksættes i 10. klasse for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse, jf. 

samme lovs § 2 g, stk. 3, 2. pkt.  

 

I Aarhus Kommune bliver det for de ikke uddannelsesparate elever, som fortsætter i 10. klasse vurderet, 

hvilken målrettet vejlednings- og skoleindsats, der skal iværksættes for at understøtte, at eleven bliver ud-

dannelsesparat. Dette kunne eksempelvis være ekstra hold i supplerende undervisning i DSA, supplerende 

matematikhold i ungdomsskoleregi o. lign. 

 
SPØRGSMÅL 16 

Kommunen bedes endelig oplyse, om det er korrekt forstået, at modtagelsesklasseeleverne på Trin C og D 

på Tranbjergskolen ikke er blevet uddannelsesparathedsvurderet og ikke har modtaget den lovfastsatte 

vejledning frem til den 1. august 2017. 
 

I Aarhus Kommune bliver alle elever i udgangspunktet uddannelsesparathedsvurderet. For modtagelses-

klasseelever på trin C og D foretages der dog en vurdering af, hvorvidt en uddannelsesparathedsvurdering 

er meningsfuld – alt afhængig af, hvilke forudsætninger en elev har samt hvor eleven er i sit skoleforløb. 

Som beskrevet 29. november 2018 vil nogle af de ældste modtagelsesklasseelever være kommet til Dan-

mark så sent i skoleforløbet, at de hverken sprogligt eller fagligt har haft mulighed for at opøve de kompe-

tencer, som er nødvendige for at blive erklæret uddannelsesparate. Disse elever søger ikke om optagelse 

på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og i Aarhus Kommune er der derfor besluttet en 

procedure, hvor elever i bl.a. modtagelsesklasse kan fritages for parathedsvurdering i et samarbejde mel-

lem skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Konkret sker det ved at skolen under uddannelsesøn-

ske markerer ”Andet” og noterer modtagelsesklasse. 

Der henvises til ”Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, 

beskæftigelse m.v.” §2g, hvor det pointeres, at uddannelsesparathed skal vurderes for elever i 9. og 10. 

klasse, som søger om optagelse til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.  
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Ifølge Ungdommens Uddannelsesvejledning blev alle elever på trin D frem til 1. august 2017 uddannelses-

parathedsvurderet efter gældende bekendtgørelse, mens eleverne på 8. og 9. klassetrin på trin C desværre 

ikke blev uddannelsesparathedsvurderet før de enten blev udsluset til almenområdet eller fortsatte på trin 

D.  

 

 

VEDRØRENDE PUNKT 10 – KLASSESTØRRELSER  
 
SPØRGSMÅL 17 

Kommunen bedes for så vidt angår Tranbjergskolen A) oplyse, hvor mange elever der var i hver af skolens 

modtagelsesklasser på Trin C og D ved skoleårets begyndelse i hvert af skoleårene 2017/18 og 2018/19.  

Kommunen bedes endvidere B) oplyse, hvor mange elever der i løbet af skoleåret er blevet indskrevet og 

udskrevet i hver af klasserne.  

 

Skemaerne nedenfor viser antal elever opgjort pr. skoleår med løbende nedslag. 

I løbet af skoleåret 2017/2018 skete der løbende en stigning i elevtallet – særligt på trin D, hvor det samle-

de elevtal øgedes fra 60 elever ved skoleårets start til 74 elever ved skoleårets slutning. Opgørelsen indike-

rer, at der skete et større antal indskrivninger end udslusninger. 

Som udfoldet i besvarelsen af 29. november 2018 medførte det store pres på trin D løbende drøftelser og 

aftaler mellem skoleledelse og forvaltning om indskrivning af flere elever på trin D og tilførsel af ekstra res-

sourcer.  

Hvad angår indeværende skoleår, viser opgørelsen på trin C et stabilt elevtal, mens opgørelsen på trin D 

viser et pt. faldende elevtal grundet flere udslusninger end indskrivninger.   

Skoleåret 2017/18 – Elev-flow i Tranbjergskolens modtagelsesklasser trin C og D 

TRIN C 

Klasse  14.08.17  12.10.17 11.12.17 08.02.18 12.04.18 12.06.18 

MOC1 11 10 14 13 13 12 

MOC2 9 9 11 12 12 12 

MOC3 9 6 9 12 11 12 

I alt  29 25 34 37 36 36 

TRIN D 

MOD1 12 14 11 10 13 16 

MOD2 12 11 13 13 13 16 

MOD3 12 12 13 13 15 15 

MOD4 12 13 11 13 13 14 

MOD5 12 12 12 18 12 13 

I alt  60 62 60 67 66 74 
 

Skoleåret 2018/19 - Elev-flow i Tranbjergsko-
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lens modtagelsesklasser trin C og D 

TRIN C 

Klasse  15.08.18 11.10.18 31.01.19 

MOC1 11 16 12 

MOC2 11 8 10 

MOC3 10 8 10 

I alt 32 32 32 

TRIN D 

MOD1 16 10 12 

MOD2 10 15 12 

MOD3 12 12 15 

MOD4 13 8 8 

MOD5 12 12 9 

I alt  63 57 56 
 

En optælling af indskrivninger i løbet af skoleåret, baseret på udtræk fra kommunens elevadministrations-

system TEA (Tabulex elevadministration), viser at der i skoleåret 2017/2018 blev indskrevet 16 elever i MOC 

og 29 elever i MOD. Tilsvarende viser tallene for skoleåret 2018/2019 frem til 4. februar 2019, at der blev 

indskrevet i alt 15 elever på MOC og 14 elever på MOD. Det skal bemærkes, at de foruddefinerede udtræk 

fra TEA ikke medregner elever, som indskrives eller udskrives til andre klasser internt på Tranbjergskolen, 

hvilket medfører at udtrækket eksempelvis ikke medtager elever, som er udsluset til almenklasse på Tran-

bjergskolen, eller elever, der, som en del af den pædagogiske praksis, bliver flyttet mellem D-klasserne på 

skolen. 



























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende svar til udvalgte punkter i tidligere svar af 29. november 2018 

vedrørende Aarhus Kommunes undervisning af unge tosprogede elever i 

modtagelsesklasser. 

 

I forlængelse af Aarhus Kommunes fremsendte besvarelse af 29. november 

2018 vedrørende undervisning af unge tosprogede elever i modtagelsesklasser 

har STUK i brev af 23. januar 2019 anmodet om en uddybning af og suppleren-

de oplysninger til en række spørgsmål.  

 

Vedhæftet fremgår besvarelsen heraf opdelt under de enkelte punkter. Oplys-

ningerne er indhentet hos de nævnte skoler og besvarelsen afspejler således 

skolernes forskellige tilgang til opgaveløsningen. 

 

Såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger, indgår Aarhus Kom-

mune gerne i en dialog herom. Kontakt kan i givet fald rettes til sektionsleder 

Dennis Møller Hansen på mail: demo@aarhus.dk. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Medom 

  

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Afdeling for almen uddannelse og tilsyn 
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