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Kære Lene Aabye Møller 

 

Tak for din fornyede henvendelse vedrørende undervisning i modtagelsesklas-

ser i Aarhus Kommune. Du henviser til, at du primo juli måned har været til 

møde med embedsmændene på området, og at de efter din vurdering ”ikke har 

tænkt sig at gøre noget”. 

 

Med baggrund i referatet fra mødet kan jeg se, at du er blevet orienteret dels 

om sagsforløbet med STUK, dels om de initiativer, der er iværksat på området 

før, under og efter dialogen med STUK. Blandt andet blev det på mødet med dig 

oplyst, at alle modtagelsesklasseskoler på møde har fået præciseret lovgivnin-

gen på området, at der er rettet op på de lovgivningsmæssige fejlfortolkninger, 

som STUK har påpeget samt, at der fra skoleåret 2019/2020 er etableret udvi-

dede modtagelsesklasser på området. Der er således sket en række af tiltag, 

præciseringer og justeringer i forhold til undervisningen i modtagelsesklasserne. 

 

Jeg kan fra referatet fra mødet i juli se, at der var en god dialog om de fremfør-

te synspunkter. Jeg tror også godt, vi kan være enige om, at vi har et fælles mål 

på området. Nemlig at sikre de bedste muligheder for at de unge får en god ud-

dannelse, så de kan udvikle sig ud fra deres potentialer og komme videre med 

deres ønsker og drømme til fremtiden og blive gode samfundsborgere. 

 

I din henvendelse fra 15. maj stiller du en række spørgsmål om konkrete unge, 

som har gået i modtagelsesklasse. Spørgsmål som det ikke umiddelbart er mu-

ligt at besvare, da de unge har forladt folkeskolen. Som det også blev nævnt på 

mødet med dig i juli, er de unge fra modtagelsesklasserne, som ikke har aflagt 

prøve, i stedet blevet tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Be-

skæftigelsesforvaltningen under Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigel-

se. De unge har været vurderet ikke uddannelsesparate og de har dermed væ-

ret berettiget til en særlig vejledningsindsats, der sikrer de unges overgang til 

de indsatser, der er for 18+år.  
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På mødet i juli tilkendegav du desuden, at du havde en forventning om, at Børn 

og Unge ville lave en konkret opfølgning i forhold til de enkelte unge. Jeg vil i 

den forbindelse pege på, at der via den særlige vejledningsindsats fra UU, er ta-

get hånd om de unge, og at de forhåbentligt er godt på vej videre i livet. Desu-

den vil Børn og Unge, som nævnt på mødet, i samarbejde med Beskæftigelses-

forvaltningen og UU arbejde på en systematik omkring de unge, der afslutter 

folkeskolen i en modtagelsesklasse.  

 

Afslutningsvis synes jeg godt, man kan konkludere, at Børn og Unge har taget 

din henvendelse om undervisningen på modtagelsesklasseområdet alvorligt og 

har fulgt op på den med forskellige tiltag og justeringer. Din henvendelse har 

derved været med til at kvalificere arbejdet på området, hvilket vi er dig tak-

nemmelig for. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Medom 

 

 

 


