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Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings informationsmøde om 

tosprogede elever 
 

Den gode modtagelse for børn og unge 

 
 

 
Tidspunkt Torsdag den 10. marts - fredag den 11. marts 2016 

 

 

Konferencestedet Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

Deltagere Beslutningstagere, administratorer, konsulenter, funktionslærere og 

andre interesserede. 

 

Kursusafgift 3.600,- kr. + moms for deltagelse i konferencen med overnatning 

i enkeltværelse / uden overnatning 2.900,- kr. 

 

Max. deltagerantal 200 deltagere 

 

Kursusledelse Pædagogisk konsulent Kitte Søndergård Kristensen, VIA Efter- og 

videreuddannelse og Læringskonsulenternes tosprogsteam, Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling 

 

Tilmelding Tilmeld dig  HER   eller www.via.dk/konferencer   
 
 

Tilmeldingsfrist 5. februar 2016 

 

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. 

Tilmelding er bindende efter fristens udløb. 

Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 

 

 

 

Tak for tilmeldingen når du har tilmeldt dig elektronisk, vil du med det samme modtage en 

kvittering for tilmeldingen. Ca. en uge før informationsmødet udsendes 

informationsbrev med praktiske oplysninger, deltagerliste mm. 

 

 

 

 

Programmet kan ses på de næste sider eller på:  

 
www.via.dk/konferencer  

 
https://www.uvm.dk/da/Laeringskonsulenterne/Arrangementer/2016/03/160310-Informationsmoede-
tosprogede-elever 
 

  

http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/udbud/konferencer/ministeriet-for-boern-undervisning-og-ligestillings-informationsmoede-om-tosprogede-elever
http://www.via.dk/konferencer
http://www.via.dk/konferencer
https://www.uvm.dk/da/Laeringskonsulenterne/Arrangementer/2016/03/160310-Informationsmoede-tosprogede-elever
https://www.uvm.dk/da/Laeringskonsulenterne/Arrangementer/2016/03/160310-Informationsmoede-tosprogede-elever
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Undervisningsministeriets informationsmøde om tosprogede elever 

 

   Den gode modtagelse for børn og unge 

  

 

For beslutningstagere, administratorer, konsulenter, undervisere, funktionslærere og andre 

interesserede 

 

Torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts 2016 

 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

 

Program 
 

Torsdag den 10. marts 2016 
 

Kl. 09.30 – 10.00 Indskrivning, kaffe/the og rundstykker 

 

Kl. 10.00 – 12.30 Velkomst  

V/Kontorchef Anders Andersen, Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling  

 

Orientering fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

 

Bekendtgørelse om dansk som andetsprog i folkeskolen og tilhørende 

vejledning  

V/Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  

 

Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever  

V/Chefkonsulent Marie Bilde, Rambøll Management Consulting 

 

Rambøll har gennemført et litteraturstudie af dansk og international forskning 

om modtagelsestilbud for nyankomne elever og præsenterer 

hovedkonklusioner herfra. I litteraturstudiet er det undersøgt, hvilken viden 

der findes om hvordan undervisning af nyankomne elever tilrettelægges og 

organiseres bedst muligt. Endvidere er det undersøgt, hvilken viden der 

findes om nyankomne elevers udbytte af at deltage i modtagelsestilbud, 

herunder hvilke pædagogiske og didaktiske metoder og praksisser er særligt 

virkningsfulde. 

 

Afdækning af kommuner og skolers praksis for modtagelsestilbud 

V/Vicedirektør Katja Munch Thorsen og evalueringskonsulent Mette Riisgaard 

Hansen, EVA 

 

EVA præsenterer resultaterne af en ny undersøgelse, der kortlægger tyve 

kommuners arbejde med basisundervisning for tosprogede elever. 

Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan både det kommunale niveau og den 

enkelte skole organiserer og tilrettelægger basisundervisning for tosprogede 

elever.  

 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost 
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Kl. 13.30 – 14.15 Modtagelse af flygtningebørn I skolen. Erfaringer fra England  

A beacon of hope: how schools support refugee children's wellbeing 

integration  
V/Associate consultant Bill Bolloten, The EAL Academy  

 

Bill Bolloten is a teacher and education consultant specialising in the 

education of refugee and asylum seeker children and young people. In his 

presentation he will outline the importance of developing an understanding of 

refugee children’s experiences that emphasises their resilience and agency. 

He will emphasise the critical role of mainstream education settings for 

restoring normalcy and promoting recovery and wellbeing through restoring 

friendships and a sense of belonging. 

 

 

Kl. 14.15 – 14.30 Pause 

 

  

Kl. 14.30 - 15.15 Modtagelse af flygtningebørn i skolen. Erfaringer fra Sverige 

V/Rektor Marie Wesén, Sofielundsskolan, Malmø 

 

Rektor Marie Wesén berättar om hur mottagandet av nyanlända i Malmö Stad 

och på Sofielundsskolan är organiserat och vad skollagen ställer för krav på 

mottagandet av nyanlända i Sverige. 

 

 

Kl. 15.15 – 15.30 Kaffepause 

 

 

Kl. 15.30 – 16.45 Første workshopsrunde (se liste over workshops nederst i programmet) 

 

 

Kl. 16.45 – 17.00 Pause 

 

Kl. 17.00 – 17.45 ”Hvor galt kan det gå?” 

V/David Karstensen, Spark 

 

Deltagerne arbejder med udfordringer og muligheder i forhold til nyankomne 

elever og deres modtagelse i den danske folkeskole.  

 

 

Kl. 18.30 – 20.30 Middag 

 

 

 

 

Fredag den 11. marts 2016 
 

Program 
 

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad 

 

 

Kl. 09.00 – 10.00 Det professionelle møde med flygtningebørn  

V/Cand.psych. Lars Koberg Christiansen. Privat praktiserende psykolog med 

mange års erfaring i arbejdet med flygtningebørn og familier. 

 

Det professionelle møde med flygtningebørn. Hvad har de med sig, hvad har 

de brug for, og hvad har vi at tilbyde? Et forsøg på en helhedsforståelse. 

 

Kl. 10.00 – 10.15  Pause 
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Kl. 10.15 – 11.30 Anden workshoprunde  

 

 

Kl. 11.30 – 12.30 ”Hvad skal der til for at skabe en enestående god modtagelse” 

V/David Karstensen, Spark  

 

Deltagerne arbejder med den nye virkelighed i forhold til nyankomne elever 

og deres modtagelse i den danske folkeskole.  

 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost 

 

Kl. 13.30 – 14.30 Inspirations- og vejledningsmaterialer i forhold til sproglig udvikling i  

fagene 

V/Docent, ph.d. Mette Vedsgaard Christensen, VIA University College 

 

 

Kl. 14.40 – 15.00  Afrunding og evaluering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over workshop 
 

Der er mulighed for at deltage i to af nedenstående workshops.  

På tilmeldingen skal du vælge fire workshop i prioriteret rækkefølge. 

 

Bemærk at workshop 6 kun afholdes fredag den 11. marts 2016 

 

 

 

1) Welcome new arrivals: best practice in the admission of refugee and migrant 

children   

V/Associate consultant Bill Bolloten, The EAL Academy 

  

Bill Bolloten has supported schools across London and the UK to develop their capacity and 

practices to welcome newly-arriving children from refugee and migrant families. He co-authored 

the guidance publications Home from Home and Shared Futures. In this workshop participants will 

explore some of the challenges that schools face in welcoming new arrivals from diverse 

backgrounds. Bill Bolloten will share some of the key elements of best practice for welcome, 

admission and induction, and how these have been successfully embedded in schools in England. 

 

 

2) Det faglige indhold i basisundervisningen 

v/Lærer Mette Louise Pedersen, Dagmarskolen, Ringsted 

 

Hvordan kan DSA-læreren planlægge, gennemføre og evaluere basisundervisningen i en 

modtagelsesklasse, så eleverne får tilegnet sig mest muligt dansk, så overgangen fra 

modtagelsesklasse til distriktsklasse kan foregå på bedst mulig måde? Hvordan kan DSA-læreren 

overlevere elever til distriktsklasser, således at den modtagende lærer er bedst muligt forberedt til 

at modtage eleverne? Konkrete undervisningseksempler og overleveringsskemaer fra praksis i en 

modtageklasse vises som inspiration.  
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3) Forældresamarbejde og nyankomne elever 

v/Lektor Barbara Day, VIA Efter- og Videreuddannelse 

 

Familier med baggrund som flygtninge eller indvandrere har alle sammen erfaringer med at skulle 

forlade et land og komme til et nyt. Hvad betyder disse erfaringer og familiens øvrige 

erfaringsbaggrund for elevens læring i skolen? Hvordan kan forældrene i et samarbejde med 

skolen komme til at støtte deres barns læring? Workshoppen sætter fokus på potentialerne i at 

udvikle skole-hjemsamarbejdet med henblik på, at familiens ressourcer og erfaringer inddrages i 

undervisningen. 

 

 

4) Tosprogede bøger i danskundervisningen 

v/Lærer Tina Nickelsen, Søndervangskolen, Aarhus 

 

I denne workshop skal vi arbejde med og afprøve metoder til at arbejde med tosprogede bøger i 

praksis. Vi ser på forskellige metoder til brug af bøgerne i undervisningen og vi afprøver metoder 

med hinanden. Vi arbejder med eksempler på sprogsammenligningsøvelser i klassen og hvordan 

forældrene også med fordel kan inddrages i arbejdet med sproget i bøgerne. Undervejs er der 

plads til diskussion eller opklarende spørgsmål i forhold til brug af bøger på to sprog og i forhold til 

hvordan man arbejder med disse. Medbring gerne egne tosprogede bøger. 

 

 

5) Mellem hverdagssprog og fagsprog- om at strække elevernes sprog på langs og på 

tværs i et sprogligt mangfoldigt klasserum 

v/Lektor Birgit Orluf, UC Lillebælt 

 

I denne workshop vises eksempler på undervisningsforløb fra forsknings-og udviklingsprojektet 

Tegn på sprog. Workshoppen falder i to dele hvor der i den første del beskrives et konkret 

undervisningsforløb der har fokus på hvordan eleverne i en sproglig mangfoldig klasse skriver sig 

til faglig viden inden for faget natur/teknologi på mellemtrinnet. I den anden del gives et 

kalejdoskopisk blik over nogle af de aktiviteter som har fundet sted gennem projektets otteårige 

forløb, og som har det fælles sigte at inddrage elevernes samlede sproglige repertoire i arbejdet 

med at styrke deres faglige og sproglige udvikling. Der vil blive plads til en fælles diskussion af 

hvordan disse erfaringer kan bruges i undervisningen af nyankomne elever i grundskolen. 

 

 

6) Sprogvurdering – sprogbeskrivelser og faglig progression 

v/Lektor Nina Hauge Jensen, VIA University College 

 

Undervisere i basisundervisning skal gøre elever med dansk som andetsprog klar til at kunne 

deltage i den almindelige undervisning. Det er en kompleks opgave, som både forudsætter viden 

om, hvordan sprogtilegnelse foregår, om udviklingsetaper på vejen frem mod et dansk, som kan 

bruges til at tilegne sig fagligt stof og materialer, der kan hjælpe os til at vurdere, hvor eleverne er 

på vejen mod målet. Vi skal se på hvilket dansk, vi kan forvente at eleverne kan lære, på 

udviklingstrin og modeller, der bl.a. kan give os overblik over den komplekse proces. Men vi skal 

også se nærmere på, hvilke strategier der er de mest hensigtsmæssige at bruge, når man på 

under to år skal lære dansk. I præsenteres for et udvalg af autentiske eksempler på gode 

strategier i en basisundervisning samt mit bud på, hvordan undervisningen kan fremme disse. 

 

 


