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Svar på 10-dages forespørgsel vedr. skolehenvisnings- 
politikken 
 
Lone Norlander Smith, Enhedslisten, har den 22. juni 2020 stillet to sup-
plerende spørgsmål til tidligere 10-dages forespørgsel vedrørende skole-
henvisningspolitikken. Lone Norlander Smith er umiddelbart efter modta-
gelsen blevet kontaktet med henblik på nærmere præcisering af spørgsmål 
2. 
 
Spørgsmål 1 
Hvis vi vælger på baggrund af den nylige offentliggjorte rapport at lade de 45 
børn, der som oplyst skal starte på en modtager skole efter at sprogtesten 
har vurderet at de ikke har et aldersvarende dansk til at starte på den afgi-
vende lokalskole, starte der alligevel, og ikke være omfattet af busordningen, 
hvordan ville det så påvirke den fastsatte 20% grænse på deres hjemmehø-
rende skole. 
Der ønskes oplyst et tal for hver af de skoler børnene hører hjemme på, 
både før og efter, hvis de blev elever på deres stam skole. 
 
Svar: 
Ved planlægningen af børnehaveklassedannelsen til skoleåret 2020/21 ul-
timo marts måned 2020 var der behov for at henvise i alt 42 børn fra fem 
skoledistrikter til modtagerskole. 
 
Hvis skolehenvisningspolitikken ikke længere var gældende, ville skoler-
nes elevsammensætning og andel DSA-børn med sprogstøttebehov blive 
ændret. Hvis der tages udgangspunkt i planlægningstallene fra indskriv-
ning til kommende skoleår 2020/21, og forudsætningen om at der ikke læn-
gere henvises elever til modtagerskoler, så vil de fem distriktsskolers pro-
centvise andel DSA-børn med et sprogstøttebehov se ud som i nedenstå-
ende tabel 1. 
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Tabel 1: Andel børn i 0. klasse med sprogstøttebehov før og efter ophør af 
henvisningspolitikken 

  

%‐andel med 
sprogstøttebehov 
ultimo marts 2020 

%‐andel ved ophør 
af henvisning til 
modtagerskole 

Møllevangskolen  20%  35% 

Skjoldhøjskolen  19%  31% 

Sødalskolen  20%  42% 

Tilst Skole  21%  30% 

Vestergårdskolen  18%  24% 
 
Ovenfor er skitseret hvorledes procentandelen med sprogstøttebehov ville 
have set ud på 0. klassetrin ved et ophør af henvisningspolitikken fra august 
2020. Samme billede vil formentlig også gøre sig gældende ved de fremad-
rettede skoleindskrivninger, hvilket vil få konsekvenser for elevsammensæt-
ningen løbende på klassetrinnene 0.-9. klassetrin på skolerne, idet både an-
delen af DSA-elever med sprogstøttebehov, og dermed også andelen af 
DSA-elever på skolen generelt vil stige. Også tilflytning af familier til skoledi-
striktet, samt forældres aktive tilvalg af skolen, vil kunne forventes at blive 
påvirket af en ændret elevsammensætning.  
 
 
Spørgsmål 2 

Der ønskes en oversigt hvor i det fremgår hvilke forlig det er nævnt at bus-
ordningen indgår som en faktor for forliget. 
 
Svar: 
Skolehenvisningspolitikken indgår som en bagvedliggende faktor i alle for-
lig på folkeskoleområdet, der er indgået siden implementeringen af politik-
ken i 2006. 
 
Af forligsaftalen af 22. maj 2019 om ”et attraktivt skoletilbud i Gellerup, To-
veshøj og Bispehaven” fremgår på side 1: Forligspartierne er enige om, at 
målet er en folkeskole med SFO, som drives efter samme regler og byråds-
beslutninger som andre skoler i kommunen. Den nye skole er derfor omfattet 
af reglen med maksimal 20 pct. DSA-elever med sprogstøttebehov på en år-
gang samt af alle øvrige beslutninger om folkeskolerne i Aarhus. 
 
Link til den politiske aftale: 
https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2019/maj/politisk-aftale-om-at-
traktivt-skoletilbud-i-gellerup-toveshoej-og-bispehaven/ 
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I forhold til Ellehøjskolen kan det nævnes, at det af at-punkt 3 i indstillingen 
om den fusionerede skole fremgår: ”At 3) den fusionerede skole undtages 
for henvisning af børn med dansk som andetsprog til modtagelsesskoler, 
hvis der er mere end 20 procent med dansk som andetsprog med sprog-
støttebehov på en årgang, indtil den flytter til den nye skole i skoleåret 
2025-26.” 

 
Link til byrådsmødet den 27. juni 2019: Fusion af Tovshøjskolen og Ellekær-
skolen (efter høring)  https://web.firstagenda.com/commit-
tees/693/agenda/1800644/item/16240008/document/35219078#/ 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
                     Thomas Medom  

/ 
        Martin Østergaard Christensen 

 


