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Rådmanden foreslår en justering i skolehenvisningspolitikken, så den maksimale procentvise andel elever 

med sprogstøttebehov ændres fra 20% til 25% på en årgang. 

Justeringen skal være med til at sikre det enkelte barn og alle børn et skoletilbud baseret på høj faglighed og 

social integration. En bæredygtig elevsammensætning bidrager til det enkelte barns læring og trivsel.  

 

1. Historik og baggrund for skolehenvisningspolitikken 

Byrådet vedtog i december 2005 at det skulle være et bydækkende ansvar at løfte integrationsopgaven, der 

på daværende tidspunkt alene blev varetaget af en lille andel af skolerne. Hensigten med 

skolehenvisningspolitikken var og er fortsat at sikre alle elever en god skolegang baseret på høj faglighed, 

understøttelse af den dansksproglige udvikling samt social integration.  

Byrådets beslutning betød, at Folkeskolelovens § 5, stk. 7 blev taget i anvendelse fra skoleåret 2006/07. 

Hermed blev det frie skolevalg ophævet for elever med dansk som andetsprog (DSA), hvis det vurderes,  

• at eleven har et ikke uvæsentligt behov for dansksproglig støtte 

• og være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til en anden skole end distriktsskolen.  

Byrådet besluttede samtidigt, at der maksimalt må være 20 % børn med DSA med sprogstøttebehov på en 

årgang. Hvis der er mere end 20 % på årgangen, vil der blive henvist børn til en anden skole end distriktsskolen 

(en såkaldt modtagerskole). Modtagerskolerne er udpeget på den baggrund, at de alle har en lille andel børn 

med dansk som andetsprog i eget skoledistrikt. Skolerne vil dermed kunne modtage børn med dansk som 

andetsprog med sprogstøttebehov fra andre distrikter. 

 

Skolehenvisningspolitikken skal således favne både et hensyn til det enkelte barn, der henvises til en 

modtagerskole og hensynet til en bæredygtig elevsammensætning på alle skoler.  

 
Alle skoler undtagen Søndervangskolen (heldagsskole) og Ellehøjskolen er omfattet af 
skolehenvisningspolitikken, og dermed de maksimale 20% børn med dansk som andetsprog med 
sprogstøttebehov på 0.-9. klassetrin1.  
 
 

 
 

 
1 10. klassetrin er ikke omfattet af den lovgivningsmæssige mulighed i §5 stk. 7 



 

 

2. Hvad vil det sige at have dansk som andetsprog og sprogstøttebehov? 
 
I Aarhus Kommune udgør andelen af børn og unge med dansk som andetsprog ca. en femtedel af en 
årgang. Børn med dansk som andetsprog, er børn der har et andet modersmål end dansk. 
 

Elever med dansk som andetsprog, som vurderes at have et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov i form af 
undervisning i dansk som andetsprog, kan henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis det er på-
krævet af pædagogiske hensyn. Dette gælder både elever, som har behov for basisundervisning, og elever, 
som har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Vurderingen af elevens eventuelle 
sprogstøttebehov skal foretages ud fra en individuel vurdering af elevens dansksproglige forudsætninger.  
 
Der er således truffet beslutning om, at alle børn med DSA sprogscreenes, og formålet med 
sprogscreeningen er at afdække det enkelte barns dansksproglige kompetencer for at få en konkret viden 
med henblik på at kunne understøtte barnet, hvis der er et sprogstøttebehov. Sprogscreeningen finder sted 
i forbindelse med indskrivning til 0. klasse, ved ønske om et skoleskift eller ved tilflytning til kommunen.  
 
Sprogscreeningen afdækker om:  

• Barnet har behov for basisundervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasse  
• Barnet har et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog, og dermed henvises 

til et skoletilbud, som bedst kan tilgodese barnets dansksproglige udvikling  
• Barnet har et uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog og er omfattet af det frie 

skolevalg 
 
Data viser, at ved skolebegynderscreeningen har mere end 60% af børnene med dansk som andetsprog et 
sprogstøttebehov, hvilket betyder at under 40% af børnene med DSA starter i skole med et aldersvarende 
dansk sprog og dermed er omfattet af det frie skolevalg. 
 
Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) foretager den centrale børnehaveklassedannelse, og på baggrund 
af sprogscreeningsresultatet for de enkelte skolebegyndere med DSA, træffes der beslutning om 
skoletilbud for de enkelte børn. Vurderingen af, hvor eleven ud fra en samlet vurdering får det bedste 
undervisningstilbud, træffes med udgangspunkt i byrådets beslutning om, at der maksimalt må være 20 % 
elever med DSA med sprogstøttebehov på en årgang. 
 
 
Når en elev ikke længere har et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov, vil barnet blive omfattet af det frie 
skolevalg. Forældrene kan herefter vælge at barnet fortsætter på modtagerskolen, får et skoleskift til 
distriktsskolen eller de kan ansøge om optagelse af barnet på en anden skole jf. de gældende regler om det 
frie skolevalg.  
 
Data viser, at seks år efter skolestart har 43% af de henviste elever til modtagerskoler opnået et 
aldersvarende dansk sprog og omfattes dermed af frit skolevalg. Blandt disse børn vælger 1/3 af eleverne at 
fortsætte på modtagerskolen, 1/3 skifter til distriktsskolen, mens 1/3 del skifter til en anden folkeskole. 

 
 



 

 

3. Udmøntning af skolehenvisningspolitikken  
 
Elever med dansk som andetsprog, der har et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov, er alle henvist og er dermed 
ikke omfattet af det frie skolevalg. Eleverne kan være henvist til enten distriktsskolen (hvis der er under 20 
% børn med DSA med sprogstøttebehov på årgangen), til en modtagerskole, men kan også henvises til en af 
forældrene ønsket skole, hvis der er ledig plads og under 20% børn med DSA med sprogstøttebehov.  
 
Langt størstedelen af eleverne med sprogstøttebehov henvises til egen distriktsskole eller til en skole, som 
forældrene har ønsket barnet optaget på.  
 
Andelen af skolebegyndere, som henvises til en anden skole end distriktskolen (en modtagerskole) ud af 

det samlede antal børn med sprogstøttebehov, har været svingende gennem årene. 

Af tabellen nedenfor fremgår, hvor mange børn, der har haft et sprogstøttebehov ved skolestart siden 2018 

samt hvor mange børn, der på baggrund af 20 %-reglen er blevet henvist til skolestart på en modtagerskole. 

Tabel: Antal og andel skolebegyndere som henvises til en modtagerskole 

Skoleår Antal børn med 
sprogstøttebehov 

Antal børn som 
henvises til en 
modtagerskole 

Svarer til % af alle 
børn med 
sprogstøttebehov 

2018/19 326 28 8,6% 

2019/20 321 36 11,2% 

2020/21 320 42 13,1% 

2021/22 332 38 11,5% 

2022/23 378 71 18,8% 

Datakilde: Tal opgjort af Børn og Unge ifm. den centrale klassedannelse ved skoleårets planlægning primo april.  

 

Årsager til variation i antallet af henviste elever til modtagerskoler 

Når der år for år opleves en variation (enten i form af stigning eller fald) i antallet af henviste børn til 

modtagerskoler, skyldes det flere sammenhængende, og delvist uforudsigelige, parametre:  

• Antallet af skolebegyndere generelt i kommunen og dermed også på den enkelte skole 

• Antallet af indskrevne børn med dansk som modersmål på den enkelte skole 

• Antallet af indskrevne børn med dansk som andetsprog på den enkelte skole 

• Sprogscreeningsresultaterne for børn med DSA, og dermed hvor mange der har et 
sprogstøttebehov 
 



 

 

Både det kommunale og det lokale elevgrundlag har således stor betydning for variationen i antallet af 
henviste børn. En stigning i antal børn generelt i kommunen, vil også medføre en stigning i antallet af 
børn med DSA, hvilket alt andet lige også medføre en stigning i antallet af børn med sprogstøttebehov.  

 
Er der på en skole et år med ”en lille årgang”, vil der alt andet lige være plads til færre elever med 
sprogstøttebehov. Hvis antallet af børn med DSA med et sprogstøttebehov er større end året før, så kan 
det medføre at procentandelen udgør mere end 20%, og der skal dermed henvises børn til en 
modtagerskole. 
 

 
4. Økonomi  

Alle skoler tildeles ressourcer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog, og denne ressource skal 
sikre sammenhængen med opgaven målrettet elever med DSA med et sprogstøttebehov. 
Modtagerskolerne modtager samme ressource pr. elev med sprogstøttebehov som de øvrige skoler. Den 
ekstra udgift i forbindelse med skolehenvisningspolitikken er således primært udgifter til befordring med 
den særlige skolebus og til buskort til de offentlige busser samt udgifter til den administrative 
understøttelse og udmøntning af skolehenvisningspolitikken.  

 

De administrative udgifter i forbindelse med skolehenvisningspolitikken omfatter afvikling af 
sprogscreeninger, sagsbehandling af skoletilbud til skolebegyndere og skoleskiftere/tilflyttere og udgør en 
samlet udgift på 1,4 mio. kr. årligt. 

 
Tabel: Udviklingen i udgifter til fri befordring af børn med DSA med skolebuskørsel og buskort  

 

 

 

 

 
Datakilde:  Udgifterne er opgjort ud fra de bogførte udgifter fremskrevet til 2021-priser.  

Der gøres opmærksom på, at der ud over de opgjorte udgifter også er udgifter til befordring med taxa til 
elever som går i modtagelsesklasser. 
 

5. Forskningsprojekt om skolehenvisningspolitikken 

Siden 2014 har Aarhus Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter gennemført forskningsprojektet 

”Virkninger af Aarhus Kommunes skoleomfordelingspolitik for tosprogede skolestartere”2. I undersøgelsen 

 
2 D. 15. maj 2020 blev dels resultaterne af den kvantitative delundersøgelse af modtagerskoler og distriktsskoler, og 
dels resultaterne af den kvalitative delundersøgelse af skolelivet på hhv. en modtagerskole og en distriktsskole, 
offentliggjort. 

År  Beløb i mio.kr.  

2017  8,8 

2018  8,1  

2019  8,1  

2020  6,2  

2021 5,5 



 

 

sammenlignes skolehenvisningspolitikkens effekter på trivslen og de faglige resultater for børn med DSA 

med sprogstøttebehov, der bor i samme skoledistrikt, og som i perioden 2007-2016 enten begyndte på 

distriktsskolen eller blev henvist til en modtagerskole.  

Forskningsprojektet viste i den i 2020 offentliggjorte rapport, at henvisningen til modtagerskoler ikke 

umiddelbart har en positiv effekt på elevernes læring og trivsel, men at børnene lærer mere og trives 

bedre, hvis de bliver på den lokale skole. Undersøgelsen konkluderer også, at skolehenvisningspolitikken er 

med til at skabe en mere ligelig fordeling af børn med dansk som andetsprog, men at kommunen endnu 

ikke er i mål med den overordnede målsætning om, at eleverne skal have samme forudsætninger for at 

lære og udvikle sig, uanset hvor de går i skole.  

Det konkluderes dog også, at dette ikke er ensbetydende med, at kommunens skolehenvisningspolitik har 

slået fejl, da undersøgelsens resultater viser, at distriktsskolerne og i særdeleshed magnetskolerne3 på 

grund af flere ressourcer og en større specialiseringsgrad er bedre til at støtte deres elever med 

sprogstøttebehov, end modtagerskolerne er.  

Det konkluderes også, at effekterne i undersøgelsen er fundet under den nuværende 

skolehenvisningspolitik, og hvis kommunen ikke havde en regel om maksimalt 20 % med sprogstøttebehov 

på en årgang, ville elevsammensætningen på skolerne have set markant anderledes ud, og man ville ikke 

vide, hvorledes børnene med DSA med et sprogstøttebehov ville have klaret sig.  

”Alt andet lige viser resultaterne dog, at ressourcer målrettet elever med sprogstøttebehov i en 
situation med max 20% tosprogede elever med sprogstøttebehov er mere effektivt end flere 
dansksprogede klassekammerater” (Anna Piil Damm, forskningsprojektets leder) 

 
 

6. Undersøgelse af DSA-området i Aarhus Kommune 

I juni 2021 offentliggjorde Børn og Unge en byrådsbestilt undersøgelse af DSA-området i Aarhus Kommune. 

Hovedrapportens kapitel 3 omhandler skolehenvisningspolitikken og bygger på en lang række 

fokusgruppeinterviews med skoleledere, DSA-koordinatorer og lærere og pædagoger, der til dagligt 

udmønter skolehenvisningspolitikken i praksis. Ligeledes indeholder kapitlet forældrestemmer. 

Informanterne peger på mange dilemmaer og paradokser, der relaterer sig til skolehenvisningspolitikken på 

mange forskellige niveauer og som strækker sig fra overordnede samfundspolitiske intentioner til et 

børneniveau. Herunder ses en opsummering af italesatte dilemmaer/paradokser i rapporten: 

 
3 I Aarhus Kommune har Byrådet besluttet, at fire skoler i kommunen er magnetskoler; Sødalskolen, Ellehøjskolen, 

Hasle Skole og Skjoldhøjskolen.  

 



 

 

”Den øgede diversitet på modtagerskolerne er en 
gevinst og bidrager til, at der kan fastholdes en 
mangfoldig folkeskole i Aarhus.” 
 

”Børnene skal blive i deres lokale distrikt – det er 
her, de hører til, og det er her kompetencerne til at 
løfte dem sprogligt og fagligt er til stede.” 
 

”De henviste børn og deres familier betaler en pris 
ved at måtte afgive deres frie skolevalg.” 

”Henvisning af børn kan have betydning for 
fastholdelsen af egenskoleandel på skoler med en 
høj andel af børn med DSA - der er en 
´smertegrænse´ i forhold til forældres til- og 
fravalg.” 

”Elevsammensætningen på modtagerskolerne gør, 
at eleverne med sprogstøttebehov får lettere 
adgang til det danske sprog.” 
 
 

”Børnene sættes i en perifer social position på 
modtagerskolerne – et sammenhængende SFO-, 
fritids- og familieliv er udfordrende.” 

 

Rapporten anbefaler bl.a., at den fælles tilgang til og forståelse for skolehenvisningspolitikken øges og at 

modtagerskolernes mulighed for at imødegå deres særlige opgave styrkes. 

 

7. Elevsammensætning 

Siden vedtagelsen af skolehenvisningspolitikken og dens ikrafttrædelse i skoleåret 2006/07 har man 

vurderet, at 20% med sprogstøttebehov på en årgang var en bæredygtig sammensætning, hvis alle elever 

skal sikres en god skolegang baseret på høj faglighed og social integration.  

Folkeskolen har siden 1993 været en enhedsskole, hvor forskellige elever møder hinanden. Antagelsen bag 

enhedsskoletanken er, at børn og unge dannes og lærer mere, når de er sammen med nogle, der er 

anderledes end dem selv og kan noget andet. 

På nationalpolitisk plan er der en opmærksomhed på at modvirke tendensen til etnisk og socioøkonomisk 

opdeling af elever på skoler og ungdomsuddannelser og det er varslet, at der også på folkeskoleområdet 

kan komme tiltag.  

Der har de senere år været fokus på at sikre en bred opbakning til den lokale folkeskole. Også her i Aarhus 

har der, med rapporten ”Flere i folkeskolen”, været fokus på, hvordan vi i højere grad kan styrke forældres 

tilvalg af den lokale skole.  

Elevsammensætningens betydning for elevernes læring og for forældrenes valg af skole er kompliceret at 

afdække og forskningen på området er ikke entydig.  

Elevsammensætning og skolevalg undersøges ofte med udgangspunkt i forskellige afsæt som i praksis kan 

være svære at adskille. Når der kigges på den rette balance, er det svært rent statistisk at henvise til en 

præcis grænseværdi, der klargør, hvor stor en andel af elever med dansk som andetsprog en skole kan 

have, før det får negative konsekvenser for fagligheden og til- eller fravalget af skoler.  



 

 

Hvis elevsammensætningen ikke længere er eller opleves bæredygtig, vil det kunne have konsekvenser for 

fastholdelse af egenskoleandelen, og det kan i yderste konsekvens medføre skolelukninger. I Aarhus har vi 

tidligere været nødsaget til at lukke to skoler i Vestbyen.  

I undersøgelser, der beskæftiger sig med, hvor meget klassekammeraters baggrund betyder for den enkelte 

elevs resultat er en af de overordnede konklusioner, at elever med ressourcesvag baggrund bliver stærkere 

af at komme på en skole og i klasse med elever med ressourcestærk baggrund.   

 

8. Scenarier med henholdsvis ændring i skolehenvisningspolitikkens procentsats og 

søskendegaranti 

Såfremt skolehenvisningspolitikken justeres og procentandelen med sprogstøttebehov hæves fra 20% til 

25% vil det betyde en ændring, som medfører at andelen af børn med DSA med et sprogstøttebehov går fra 

at være 1/5 til 1/4 af klassens/årgangens elever. Det vil alt andet lige medføre en reduktion i antallet af 

elever, der henvises til modtagerskoler. Samtidigt vil det betyde, at alle skolerne fremover potentielt vil 

skulle kunne rumme 25% børn med DSA med et sprogstøttebehov.  

Ved indskrivningen til skoleåret 2022/23 skulle der, efter skolehenvisningspolitikkens gældende regler 

(20%), henvises 71 børn til modtagerskoler. Hvis procentandelen med sprogstøttebehov hæves til 25%, ville 

det betyde at skulle henvises 14 børn færre til modtagerskoler. 

Inden for de 20 % er det ikke i alle tilfælde muligt at henvise søskendebørn til distriktsskolen. Et alternativ 

til en justering af procentsatsen kunne derfor være at indføre en søskendegaranti gældende for DSA-børn 

med sprogstøttebehov, således at forældrene er sikret søskendebørn plads på distriktskolen uanset 

procentandelen på årgangen. Dette ville, i lighed med det byrådsbesluttede søskendekrav for øvrige børn, 

imødegå forældres ønske om at få deres børn optaget på samme skole. Søskendegarantien ville, udover at 

imødegå forældrenes ønske, øge den pågældende skoles mulighed for at intensivere og styrke 

forældresamarbejdet til gavn for og af hensyn til det enkelte barn og hele familien. 

Ved en søskendegaranti ville der næste skoleår være tale om 13 børn færre, som skulle henvises til 

modtagerskoler, da børnene i stedet kunne optages på distriktsskolen. Den procentvise andel med 

sprogstøttebehov på distriktsskolen ville i så fald stige til mere end den fastlagte procentgrænse, og i 

enkelte tilfælde, ville den også kunne overstige 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Opsummering  

Hensigten med skolehenvisningspolitikken er at sikre alle elever en god skolegang baseret på høj faglighed 

og social integration og samtidig at gøre det til et bydækkende ansvar at løfte integrationsopgaven.  

Vi ved: 

• At ca. en femtedel af en årgang har dansk som andetsprog i Aarhus Kommune og at over 60% af 

børnene har et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov ved skolestart 

• At hovedparten henvises til egen distriktsskole, mens en mindre del henvises til modtagerskoler 

• At variationen i antallet af elever, der henvises til modtagerskoler, afhænger af flere 

sammenhængende parametre og ikke udelukkende af procentsatsen i skolehenvisningspolitikken  

• At skolehenvisningspolitikken indeholder en række dilemmaer 

• At henvisning til en modtagerskole ikke umiddelbart har en positiv effekt på de henviste elevers 

trivsel og læring 

• At professionelle voksne med formelle kompetencer i at undervise tosprogede elever og at 

ressourcer målrettet tosprogede elever med sprogstøttebehov ser ud til at have større effekt end 

dansksprogede kammerater alene 

• At forældre til- og fravælger skoler ud fra en vurdering af deres børns trivsel, lærernes 

kompetencer og hvorvidt skolen vægter elevernes faglige og sociale udvikling 

• At elever med ressourcesvag baggrund bliver stærkere af at komme på skole med elever med 

ressourcestærk baggrund 

• At den rette balance i elevsammensætning, med henblik på faglig udvikling og til-og fravalg af 

skoler, er svær at fastsætte, da sprog, baggrund og socioøkonomi i praksis er svære størrelser at 

adskille  

 

10. Høringsforslag  

Med høringsforslaget om en justering i skolehenvisningspolitikken, så den maksimale procentvise andel 

elever med sprogstøttebehov ændres fra 20% til 25% på en årgang, ønsker rådmanden en reduktion i 

antallet af børn, der skal henvises til modtagerskoler. 

Rådmanden ønsker at balancere hensynet til den enkelte med det, der også bliver hensynet til den enkelte, 

når der kigges på hele læringsmiljøet, fastholdelse af egenskoleandelen og integrationsopgaven.  

Alle parter inviteres til at indgive deres høringssvar. 

 

11.  Inspirationsspørgsmål 

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration ved udarbejdelse af høringssvar: 

1. Hvilke generelle eller specifikke opmærksomhedspunkter har I/du i forhold til forslagets ændring af 

procentgrænsen fra 20% til 25% elever med sprogstøttebehov på en årgang? 

2. I hvor høj grad er forslaget en løsning på de dilemmaer, der fremgår af høringsmaterialet? 

3. Hvilke bemærkninger har I/du til procentgrænsen og/eller til søskendegarantien? 


