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10 dages forespørgsel  

 

Kære Jacob Bundsgård følgende bedes besvaret ifølge reglerne for 10 dages 

forespørgsel. 

                      Følgende spørgsmål ønskes besvaret . 

Hvor mange børn ialt har siden 2006 været kørt rundt til andre skoler end den 

adresse hørende skole.  

Hvilke skoler har modtaget børn og fra hvilke skoler er de sendt væk fra, opdelt 

på skoler. 

Hvad dækker den årlige udgift der er forbundet med ordningen ? Hvor mange 

penge er der brugt på ordningen siden start ? 

Har der været efteruddandelse i Dansk som andetsprog til de lærere der har 

stået med henviste børn,? har det i så fald været betalt centralt eller decentralt. 

Hvilke opgaver har der været forbundet for modtageskolerne for det beløb der 

er fulgt med og hvordan er det sikret at pengene er anvendt til formålet. 

Der ønskes en oversigt over alders fordelingen på de henviste børn i hele 

perioden.  

Der ønskes en henvisning til de forskellige test der benyttes til de forskelige 

alders henvisninger. 

Har der været anvendt en ordblinde test på modersmål i forlængelse af sprog 

testen . 

 



 Er der en oversigt over andre udfordringer der kan ligge til grund for et ikke 

aldres svarende dansk, på de henviste børn og er der ved henvisningen taget 

højde for dette til modtage skolen ? er der fulgt op i forhold til de enkelte børn ?  

Hvornår kom de første del resultater fra forskningsprojekt fra Trygfondens 

Børneforskningscenter ? og hvad viste del resultaterne ? 

Førte det til ændringer i tilgangen til at fragte børn væk fra egenskolen eller 

justering af testene ? 

Hvilke synstavler anvender Aarhus kommune ved synsprøver? Er det Østerberg 

eller Logmar ?  

Testes der for både testordforråd og kommunikations ordforråd? 

Der ønskes en oversigt over de elever der skal afsted i august, iforhold til Alder, 

egenskole, og modtageskoler for skoleåret 20/21 

Hvordan tænker forvaltningen at handle på resultaterne af den rapport der er 

blevet færdig og offentligjort i maj 20 ? 

 

 

 

 

Med venlig hilsen    

      Lone Norlander Smith / Enhedslisten  

 

  

 
 

 


