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Børne- og Undervisningsministeriets  

Informationsmøde 
 

Dansk som andetsprog på dagsordenen 
- i et forvaltnings-, ledelses- og undervisningsperspektiv 

 

Formålet med Informationsmødet er på baggrund af nyeste viden på området at informere og inspirere 
deltagerne til at håndtere de mange og meget varierede opgaver, som skolerne har, i forhold til 
undervisning af tosprogede elever. 
 

Med temaet ”Dansk som andetsprog på dagsordenen” sættes der spot på eksisterende viden og indsatser, 
der virker i undervisningen af tosprogede elever. Et særligt fokus er, hvordan denne viden kan omsættes 
til handling og forankring i et forvaltnings-, ledelses- og undervisningsperspektiv. 
 
Tidspunkt Mandag den 14. – tirsdag den 15. september 2020 

 
Konferencestedet Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 
Målgruppe Skolechefer, skolekonsulenter, skoleledere, lærere med en ressource– eller 

vejlederfunktion, lærere og pædagoger samt andre interesserede, der arbejder 
med tosprogede børn og unge. 

 
Konferenceafgift 3.850,- + moms for deltagelse i informationsmødet med overnatning i 

enkeltværelse / uden overnatning 3.050,- + moms 

 
Max. deltagerantal 350 deltagere 

 
Tilmelding Tilmeld dig her:  via.dk/infomøde-tosprogede-elever 

 
Tilmeldingsfrist 1. juni 2020 

 
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages.  
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.  
Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 

 
Tak for tilmeldingen Når du har tilmeldt dig, vil du med det samme modtage en kvittering for 

tilmeldingen. Ca. en uge før Informationsmødet udsendes informationsbrev 
med praktiske oplysninger, program, mm. 

 
Mere info fås her  Line Thingholm, adjunkt og pædagogisk konsulent, VIA, lint@via.dk 

Susanne Kaae, konferencesekretær, VIA, ska@via.dk 
  Joan Hellqvist Madsen, pædagogisk konsulent, BUVM, jomad1@stukuvm.dk  
 
Programmet kan ses på de næste sider eller på:  
via.dk/infomøde-tosprogede-elever 
 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2020/sep/200914-
undervisningsministeriets-informationsmoede   

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/boerne-og-undervisningsministeriets-informationsmoede-om-tosprogede-elever
mailto:lint@via.dk
mailto:jomad1@stukuvm.dk
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/boerne-og-undervisningsministeriets-informationsmoede-om-tosprogede-elever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2020/sep/200914-undervisningsministeriets-informationsmoede
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2020/sep/200914-undervisningsministeriets-informationsmoede


Side 3 

 

Program 
 
Mandag den 14. september 2020 
 
 

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

samt mulighed for at besøge forlag og foreninger på deres stande 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Velkomst  

V/ Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør, Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet 

 
Orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet 
V/ medarbejdere fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet 
 
Projektet Tegn på Sprog - centrale fund og perspektiver 
V/ Helle Pia Laursen, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 

 
Kl. 12.10 – 13.10 Frokost  

samt mulighed for at besøge forlag og foreninger på deres stande 
 
Kl. 13.10 – 14.10 Equity, Excellence and Student Well-Being: Success for All 

Bilingual and new language learners can learn as well as any other child when 
educators, municipalities and government work together to aim high and deliver 
what students need. Ontario, Canada narrowed the learning gap for new language 
learners by examining research and best practice and then implementing it in our 
classrooms, Denmark can do so too. In this keynote address, we will explore what 
we can all do to achieve success for our new language learners, for all our children 
and for our communities.  
 

V/ Dr. Mary Jean Gallagher, former Assistant Deputy Minister of the Ontario Ministry 
of Education , now owner of MJ Gallagher & Associates 
 

OBS: Oplæget præsenteres som en video med indlagt refleksion. 
  
Kl. 14.10 – 14.15 Introduktion til samtalesaloner og temaoplæg 
 
Kl. 14.15 – 14.45 Kaffepause 

samt mulighed for at besøge forlag og foreninger på deres stande 
 
Kl. 14.45 – 15.35 Første temaoplæg 14. september 
  (se liste over dagens temaoplæg sidst i programmet) 

 
Kl. 15.35 – 15.55 Pause 
 
Kl. 15.55 – 16.45 Andet temaoplæg  14. september 

(se liste over dagens temaoplæg sidst i programmet) 
 
Kl. 18.30 – 19.00 Underholdende indslag  
 Vi mødes i lokalet, hvor vi spiser middag 
 
Kl. 19.00 – 21.00 Middag  
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Tirsdag den 15. september 2020   
 
 

Kl. 07.00 – 08.30 Morgenmad 
 

Kl. 08.30 – 08.45 Godmorgen og informationer 
 

Kl. 08.45 – 09.45 Gennem snakken kommer viden  
- samtalens betydning for elevers udvikling af fagsprog 
Uanset hvornår du træder ind ad døren, er der en eller anden form for samtale i 
gang i et klasserum. Måske taler læreren mens alle elever lytter, eller eleverne er i 
gang med at udføre noget arbejde i par eller grupper. Samtale er den måde både 
sprog og viden læres. Begge opbygges de og udvikles gennem de samtaleformer 
man deltager i. Samtaler der opfordrer til ligeværdig deltagelse understøtter en 
mere præcis sproglig formulering, som tillige understøtter en bedre faglig 
forståelse. I oplægget ser vi på hvad, der karakteriserer samtale i klasserummet, og 
på hvilken betydning interaktion og interaktionel deltagelse har for elevens 
sprogtilegnelse og udvikling af fagsprog i takt med tilegnelsen af den faglige viden. 
Med udgangspunkt i eksempler på klasserumssamtaler, opstilles nogle principper 
for den sprogudviklende samtale. 
 

V/ Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor, ph.d. 
 

Kl. 09.45 – 10.00 Optakt til samtalesaloner og temaoplæg 
 

Kl. 10.00 – 10.15 Gå til samtalesaloner 
 
Kl. 10.15 – 11.05 Samtalesaloner 
 På Informationsmødet bliver der mulighed for at deltage i samtalesaloner. En 

samtalesalon har et nærmere fastlagt og dagsaktuelt emne, som en af BUVMs 
konsulenter holder et 15 minutters oplæg om. Derefter er der diskussion blandt alle 
deltagerne og endelig en opsamling af væsentlige synspunkter og udfordringer. 

 

Kl. 11.15 – 12.05 Første temaoplæg 15. september 
(se liste over dagens temaoplæg sidst i programmet) 

 

Kl. 12.05 – 13.05 Frokost  
 

Kl. 13.05 – 13.55 Andet temaoplæg 15. september 
(se liste over dagens temaoplæg sidst i programmet) 

 

Kl. 13.55 – 14.15 Kaffepause 
 

Kl. 14.15 – 15.05  FN’s verdensmål - Forpligtelser og muligheder i pædagogisk praksis  
Med udgangspunkt i teoretiske perspektiver gives der bud på, hvordan FN’s 
Verdensmål kan omsættes til pædagogik og praksis. Et bud er at tage udgangspunkt 
i begreber og deres betydninger. Bæredygtighed og rettigheder er begreber, der kan 
tage afsæt i teorier om anerkendelse og lighed. Hertil gives der bud på konkrete mål 
om bæredygtig sprogudvikling: kognitive læringsmål, socio-emotionelle læringsmål 
og handleorienterede mål. En præsentation af en cyklusmodel tager afsæt i teorier 
om interkulturel læring. Genrepædagogikkens læringscyklus kan levere inspiration 
til tværfaglig undervisning i et økologisk perspektiv. Disse og mange af oplæggets 
andre bud er at finde i Sprogforum nr. 71 om FN’s Verdensmål. 
 

V/ Bergþóra Kristjánsdóttir, lektor ph.d., Danmarks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse 
 

15.05 – 15.15 Afrunding og evaluering 
Link til elektronisk evaluering sendes til deltagerne onsdag. 
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Oversigt over temaoplæg 
Der er mulighed for at deltage i to af nedenstående temaoplæg henholdsvis den 14. og 15. september.  
På tilmeldingen skal du for hver dag vælge fire temaoplæg i prioriteret rækkefølge. 

 

Mandag den 14. september 
 
1) Elevcentreret ledelse – for et mangfold af 

elever 
I temaoplægget stilles der skarpt på, hvordan 
skoleledelse kan få greb om forskellighed og lede til et 
fælles fokus på læring, udvikling og trivsel for et 
mangfold af elever. Vi fintuner ’elev-centreret ledelse’; 
’brug af data’, ’professionelle læringsfællesskaber’ og 
andre greb til pædagogisk ledelse, så skoleledelse og 
skoler kan agere responsabelt i mødet med elevernes 
mangfoldige forudsætninger.  
 

V/ Helle Bjerg, PhD, Souschef, Skolen på Grundtvigsvej, 
Frederiksberg og ekstern lektor på Københavns 
Professionshøjskole 

 
2) Praksisudvikling gennem aktionslæring 

Eksempler fra projekt Alle i Uddannelse 2017-20. 
På to skoler i Horsens arbejder lærere og ledere med 
at udvikle, afprøve og evaluere sprogbaseret 
undervisning i samarbejde med en projekt-
medarbejder og undervisere og forskere fra VIA.  
Vi vil redegøre for aktionslæringsprocessen, og vi vil 
vise eksempler på, hvordan vi har arbejdet med 
lærerteams om undervisningen. Eksemplerne viser, 
hvordan aktionslæringsprocessen ser ud i praksis, når 
lærere og konsulenter i samarbejde udvikler konkrete 
undervisningstiltag og aktiviteter, der skal 
imødekomme udfordringer i undervisningen,  og 
hvordan disse tiltag og aktiviteter evalueres og 
eventuelt videreudvikles. Eksemplerne kommer fra 
både dansk og andre fag og adresserer fx elevers 
ordtilegnelse og læseforståelse. Afslutningsvis 
diskuterer vi aktionslæringens muligheder og 
begrænsninger. 
 

V/ Tina Nickelsen, Projektmedarbejder, projekt Alle i 
Uddannelse og Mette Vedsgaard Christensen, Docent, 
ph.d., VIA University College 

 
3) Uddannelse for unge i udvidet modtagerklasse 
Hvordan kan iværksætteri som projektfag bane vejen 
til FP9-afgangsprøver for unge i en udvidet 
modtagerklasse?  
Hør to lærere og en afdelingsleder dele erfaringer fra 
Holbæk 10. klassecenter, som ”UM10” – Holbæk 
Kommunes udvidede modtagerklasse – er en del af. 
Oplægget tager afsæt i, at den udvidede 
modtagerklasse ikke kun er afslutningen på 
folkeskolen, men også er begyndelsen på en 
ungdomsuddannelse. 
 

V/ Jesper Kongsgaard, afdelingsleder, Henrik Fritzen og 
Freja Liv Pechüle, lærere, Holbæk 10. klassecenter 
 
 
 
 

4) Regelgrundlaget for undervisning i dansk som 
andetsprog  

I dette temaoplæg uddybes lovgrundlaget for 
folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. 
Her vil der blandt andet være fokus på forståelsen af 
og skelnen mellem dansk som andetsprog -
supplerende, dansk som andetsprog - basis, og 
sproglig udvikling i fagene, og hvad dette betyder for 
praksis kommunalt og lokalt.  
Undervejs gives der eksempler på, hvordan nogle 
kommuner og skoler har udmøntet opgaven.  
 

V/ Ann-Cherie Thulstrup, læringskonsulent, BUVM 
 
5) Co-teaching i arbejdet med tosprogede elever i 

almenundervisningen   
Co-teaching som metode vinder indpas landet rundt, 
men hvad er Co-teaching,  og hvordan kan metoden 
medtænkes i en inkluderende praksis med fokus på 
tosprogede elever?  
I dette temaoplæg bliver du indført i metoden, og det 
eksemplificeres, hvordan Co-teaching ved hjælp af 
flerfaglige kompetencer i klassen, kan sikre optimale 
læringsbetingelser og lige deltagelsesmuligheder for 
alle elever. Endvidere vil der være en refleksion over 
metodens afsmittende effekt i det kollegiale 
samarbejde. Undervejs vil der være mulighed for 
drøftelser og videndeling vedrørende implementering 
af Co-teaching.   
 

V/ Lisbeth Hædersdal, læringskonsulent, BUVM 

 
6) Lad os sammen sætte ordblindhed og dansk 

som andetsprog på dagsordenen 
Hvordan afdækker vi, om en elev med dansk som 
andetsprog er ordblind? Og hvem har ansvaret – 
læsevejlederen eller dansk som andetsprogs-
vejlederen?  
Hvilke indsatser sætter vi ind med afhængigt af 
elevens sprog- og skriftsprogsvanskeligheder? Og 
hvem har ansvaret for disse indsatser? 
I mit oplæg vil jeg give bud på svar på ovenstående 
spørgsmål med udgangspunkt i viden om sprog- og 
skriftsprogsvanskeligheder, herunder ordblindhed og 
dansk som andetsprog. Jeg vil ligeledes inspirere til 
centrale fokusområder i undervisningen af disse 
elever.  
 

V/ Trine Nobelius, specialkonsulent,  BUVM 
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7) Med traumer i skoletasken 
Temaoplægget ser på, hvordan elever med flugt- og 
krigstraumer fra modtagelsesklasser, integreres i den 
almene undervisning. Hvordan håndteres deres 
udfordringer i en almindelig skoledag? Hvor er 
grænsen mellem empati og terapi? Hvilke krav stiller 
det til strukturen og til lærerne, og hvordan  etableres 
et samarbejde med forældrene? 
Fokus i temaoplægget er på: 
 Overgang fra modtagelsesklasse til almenklasse. 
 Håndtering af elever med traumer 
 Forældresamarbejde. 
 

V/ Jette Thulin, Konsulent, Dansk Flygtningehjælp 
Integration 

 
8) Sprogbaseret undervisning i dansk 
I dette temaoplæg gives der konkrete eksempler på 
praksis med fokus på sproget som et gennemgående 
element i danskundervisningen i udskolingen.  
Ofte kan man i udskolingen opleve et tidspres i 
forhold til at medtænke flersprogede elevers særlige 
læringsbehov og opleve det som en yderligere 
dimension at skulle tage højde for. Oplægget 
præsenterer nogle bud på, hvordan man som 
dansklærer i udskolingen kan arbejde målrettet og 
stilladserende med elevernes faglighed gennem 
sproglige aktiviteter som en integreret del af 
undervisningen. Der vil blive gennemgået nogle 
specifikke didaktiske tilgange i undervisningen samt 
eksempler på understøttende redskaber, som kan 
bruges i flere fag og forløb. Afslutningsvis kommer vi 
omkring vores erfaringer med videndeling og 
udvikling af praksis i professionelle 
læringsfællesskaber på skolen og i kommunen. 
 

V/ Trine Munch Chapelle, ressourcelærer, og Sophie 
Møller Mortensen, konsulent for tosprogede børn og 
unge, Videncenter for sprog og læsning, Silkeborg 

 
9) Sprogprøver i børnehaveklassen 
Fra 2019 er der indført obligatoriske sprogprøver til 
elever i børnehaveklasser på skoler i udsatte 
boligområder. Materialet til sprogprøverne kan 
bruges af alle skoler, som led i arbejdet med sprog og 
sproglig udvikling i børnehaveklassen.  
I temaoplæget vil der være fokus på; Hvad kan 
sprogprøverne i forhold til sproglig udvikling? 
Hvordan kan de bruges af alle skoler, og hvor finder 
man dem? Der vil endvidere være fokus på 
materialerne til målrettet sprogstimulering som 
opfølgning på en sprogprøves resultat og et fokus på 
dialogredskaber til sprogarbejdet i klassen. 
 

V/ Jette Kjærgaard, pædagogisk konsulent, BUVM 

 
 
 
 
 
 
 

10) Sprogprøver - 1.-9. klasse  
Fra 2019 er der indført obligatoriske sprogprøver til 
elever, der modtager supplerende undervisning i 
dansk som andetsprog på skoler i udsatte 
boligområder. Prøverne kan bruges af alle som et 
evalueringsværktøj, der kan give et praj om 
tosprogede elevers sprogstøttebehov.  
I teamoplægget vil der være fokus på; Hvad kan 
sprogprøverne i forhold til sproglig evaluering? 
Hvordan kan de bruges af alle skoler, og hvor finder 
man dem? Herunder inspirationsmaterialets 
muligheder til at understøtte opfølgningen på en 
sprogprøves resultat.  
 

V/ Sofia Esmann Busch, læringskonsulent, BUVM 

 
11) Hvordan kan vi skabe forudsætninger for at 

alle elever, også de flersprogede, får en chance 
for at følge med?   

Hvordan tilpasser man undervisningsmaterialer, så de 
imødekommer den sproglige dimension i fagene? 
I dette temoplæg bliver omdrejningspunktet, hvordan 
vi har arbejdet med at redidaktisere et forløb om 
decimaler (fra Kontext+ til 4. klasse) sådan, at det 
tager højde for, at elever kommer med mange 
forskellige sproglige forudsætninger, men i sidste 
ende skal leve op til de samme både faglige og 
sproglige mål. Fokus er altså på, hvordan 
undervisningen kan se ud, så den også stilladserer de 
flersprogede elevers sproglige udvikling samtidig 
med, at klassens faglige viden udvikles. Mere konkret 
ser vi på, hvordan vi har identificeret relevante 
sproglige mål i de faglige mål, materialet opstiller, og 
derefter viser vi, hvordan denne afklaring danner 
grundlag for en makrostilladsering, altså en 
planlægning af matematikfaglige aktiviteter i en kæde 
af sprogbrugssituationer. Vi opstiller nogle principper 
for, hvordan dette arbejde kan foregå i deltagernes 
egen praksis og lægger op til diskussion med 
udgangspunkt i deltagernes forskellige fag og 
erfaringer. 
 

V/ Anna-Vera Sigsgaard, Lektor og Ph. D. og  
Ruth Mulvad, konsulent, mag.art. 

 
12) Basis er her endnu  

– sikker viden om dansk som andetsprog i 
basisundervisningen 

Temaoplægget tager udgangspunkt i de to 
vidensnotater ” Viden om sprog- og læsekompetencer 
hos tosprogede elever” og ”Viden om sprog- og 
læsekompetencer hos tosprogede elever – fokus på 
nyankomne”. Med afsæt i disse gives der praktisk-
pædagogiske bud på basisundervisning, blandt andet 
stilladseringsmodellen bag serien ’Fart på dansk’ og 
konkrete opgaveeksempler fra ’Fart på dansk - Tal, lyt, 
læs og skriv’. Oplægget præsenterer desuden to helt 
praksisnære eksempler koblet til ovenstående 
teoretiske udgangspunkt, nemlig skrivearket ”To ord 
fra timen”, samt et reading-to-learn-
undervisningsforløb.    
 

V/ Mette-Maria Rydén, konsulent, lærebogsforfatter og 
læsevejleder på Mariager skole 
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Tirsdag den 15. september 
 
1) Broen til fagsproget – et konkret forløb i 

historie   
Hvordan stilladserer vi elevernes udvikling af 
fagsprog i undervisningen? 
I teamoplægget præsenteres et forløb i historie, 
tilrettelagt med konkrete aktiviteter og værktøjer. 
Historiefaget er kendetegnet ved et komplekst 
fagsprog, forventninger om et stort ordforråd og højt 
abstraktionsniveau. Disse udfordringer genfinder vi 
på tværs af fagrækken, og forløbet kan derfor 
inspirere faglærere på tværs. Oplægget tager 
udgangspunkt i Bromodellen – en model, der styrker 
lærerens blik for sproget i sin fagundervisning. 
Temaoplægget rummer en række konkrete ideer, lige 
til at bruge i egen praksis. Temaoplægget præsenterer 
bromodellen som planlægningsredskab og tankerne 
bag den, og deltagerne får skabeloner, elevark og ideer 
til konkrete aktiviteter i undervisningen i alle fag. 
 

V/ Katja Vilien og Helene Thise, lektorer, Københavns 
professionshøjskole 

 
2) Tosprogede elever er alles ansvar 
Hvis tosprogede elever skal have lige 
deltagelsesmuligheder og opnå succes i skolen, skal 
der være struktur, systematik, og synlighed omkring 
dette arbejde på forskellige niveauer i kommunen.  
Temaoplægget har et særligt fokus på, hvordan 
ansvarsfordeling i en kommune kan være, og hvordan 
faglig viden inden for tosprogsområdet fra indland og 
udland omsættes til handling og forankring i et 
forvaltnings-, ledelses- og undervisningsperspektiv. 
Deltagerne får viden om Hillerød Kommunes praksis i 
form af mål, strategier, rammer, organisering og 
kapacitetsopbygning på skolerne samt understøttelse 
af skolerne. Desuden gives en kort præsentation af 
materialer bl.a. fra ”Projekt læringsløft” og fire 
inspirationshæfter, der er udviklet for at støtte 
faglærernes undervisning af alle elever i de almene 
klasser – herunder med særligt fokus på nyankomne 
elever inden for forskellige fag. 
 

V/ Mubeen Hussain, skolekonsulent for 
tosprogsområdet, Hillerød Kommune 

 
3) Hvordan kan ’Åben skole-projekter’ 

understøtte sproglig udvikling i klasselokalet? 
Oplægget vil give nogle bud på, hvordan ´Åben skole-
projekter’ rummer potentialer i forbindelse med 
sproglig udvikling og udvidelse af det traditionelle 
klasserum. 
Der tages udgangspunkt i et konkret ’Åben skole-
projekt’: Fra have til mave. Og der sættes fokus på de 
mange muligheder, der er, for at skabe 
sprogbrugssituationer og strække sproget i ’Åben 
skole-projektet’. Herudover vil vi sammen se på, 
hvordan et sådan projekt kan forankres igennem 
forskellige faglige aktiviteter og 
sprogbrugssituationer, når eleverne er tilbage i 
klasseværelset. 
 

V/ Mette Bech, pædagogisk konsulent, Absalon 

 
4) Farvel til Farvede Forventninger 
Fra uddannelsesforskningen ved vi, at læreres 
forståelser af og forventninger til eleverne ikke er 
uskyldige, men afspejler sig i børnenes selvforståelse, 
ligesom studier har vist, at det også påvirker deres 
præstationer og faglige resultater i skolen. Med afsæt i 
denne viden, og med et fokus på 
marginaliseringsprocesser og det, der i forskningen 
betegnes som overskridende læring, handler oplægget 
om skolen som mulighedsrum for elever med etnisk 
minoritetsbaggrund og den sociale ulighed der synes 
at være forbundet hermed. Fra et perspektiv af levet 
(unge)liv, handler oplægget således om: Hvad er 
elevernes muligheder og begrænsninger for at deltage 
i det, der foregår i skolen? Og hvilken betydning får 
disse muligheder og begrænsninger for de 
implicerede elever? Og endelig; Hvordan kan lærere 
og andre professionelle i skolen bidrage til at øge 
chanceligheden for denne gruppe af elever med afsæt i 
en kritisk farvebevidst pædagogik? 
 

V/ Laila Colding Lagermann, skole-, uddannelses- og 
ungdomsforsker, Ph.D. og  forfatter, foredragsholder og 
konsulent 

 
5) Elevstyrede skole-hjemsamtaler  
I løbet af de seneste år har flere skoler 
eksperimenteret med elevstyrede skole-hjemsamtaler. 
I dette temaoplæg præsenteres eksempler på og 
erfaringer med elevstyrede skole-hjemsamtaler - for 
selvom erfaringerne er gode, er der meget, der skal 
overvejes. Nogle af de spørgsmål, vi ofte får er, om 
elevstyrede samtaler giver mening i samarbejdet med 
tosprogede elevers forældre? Vil de ikke hellere høre, 
hvad læreren mener? Og forstår de, hvad der bliver 
sagt? Og hvad med elevernes sprog?  
 

V/ Pauline Ansel-Henry, læringskonsulent, BUVM 

 
6) Prøveaflæggelse på særlige vilkår og 

fritagelser 
Ifølge prøvebekendtgørelsen skal alle elever aflægge 
prøve efter 9. klasse, medmindre de har en 
funktionsnedsættelse eller er sent ankomne, og derfor 
ikke taler dansk nok.  
I dette temaoplæg kommer vi tættere på regler og 
ramme for at tilbyde disse elever prøver på særlige 
vilkår eller fritagelse. Formålet med at tilbyde elever 
prøve på særlige vilkår er at sidestille disse elever 
med andre elever i prøvesituationen.  
I temaoplægget vil der være fokus på, hvilke 
elevgrupper der kan tilbydes særlige prøvevilkår og 
hvilke vilkår drejer det sig om. Endvidere vil vi 
gennemgå mulighederne for fritagelse, krav til 
dokumentation og evaluering. 
 

V/ Jette Kjærgaard, pædagogisk konsulent, BUVM 
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7) Tosprogede elever i datavarehuset 
I et organisatorisk perspektiv er der fokus på 
tosprogede elever og data. Hvilke muligheder har vi 
for at følge tosprogede elever kvalificeret gennem 
skoleforløbet med data?  
Vi vil i dette temaoplæg afsøge, hvilke muligheder 
datavarehuset giver for at følge skolens succeser og 
udfordringer med tosprogede elever. Der vil være en 
gennemgang af datavarehusets muligheder med en 
række konkrete analyser af data fra skoler og 
kommuner med mange tosprogede elever, og der vil 
blive peget på muligheder for at systematisere 
arbejdet med data gennem PLC, faglige teams mm.  
Der vil gennem oplægget være indlagt korte summe-
pauser med mulighed for at få vendt oplæggets 
elementer med sidemanden. 
 

V/ Rasmus Ulsøe Kær, specialkonsulent, BUVM 

 
8) Forvaltningens indsatser for at højne 

flersprogede børn og unges skolepræstationer 
Temaoplægget tager udgangspunkt i et 
forvaltningsperspektiv; mellem politikere og skolers 
praksis med flersprogede børn. Frederiksberg 
Kommune bestræber sig på at højne flersprogede 
elevers skolepræstationer og tænker disse 
bestræbelser ind i det brede spor af skoleudvikling.   
Temaoplægget vil berøre udarbejdelse af en strategi 
for sproglig udvikling og skriftsprogskompetencer, 
som har medført fokus på sprogbaseret fagdidaktik, 
tidlig indsats og data. Desuden vil temaoplægget gøre 
rede for, hvordan en lokalpolitisk vedtaget 
modtagestruktur forudsætter lærerkompetencer om 
dansk som andetsprog, translanguaging og sproglig 
udvikling ikke blot for DSA-lærere, men også for 
almenlærere.   
 

V/ Karin Horsted Berg, cand. pæd., skolekonsulent for 
flersprogede børn og unge, Frederiksberg Kommune 

 
9) Vejledernes rolle i relation til dansk som 

andetsprog 
Temaoplægget lægger op til en drøftelse af, hvordan 
skolens ledelse kan bruge vejlederne til at 
kapacitetsopbygge i relation til undervisning af 
tosprogede elever i klassen. Oplægget giver en række 
bud på centrale organisatoriske og 
pædagogisk/didaktiske elementer, når vejledere og 
ressourcepersoner skal spille en aktiv rolle i skolens 
fokus på sprogudviklende undervisning.   
 

V/Birgitte Bækgaard og Thomas Jensen, 
læringskonsulenter, BUVM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10) Sprog på dagsordenen kræver 
ledelsesmæssigt fokus  

På Sølystskolen har vi de sidste 10 år haft et 
vedvarende fokus på, at alle pædagogiske 
medarbejdere har kompetencer til at undervise lige 
præcis de børn med lige præcis de læringsbehov, de 
måtte have – også når det gælder skolens elever med 
dansk som andetsprog. Et fokus, der fordrer 
ledelsesmæssigt mod og vedholdenhed i en evig skarp 
konkurrence med andre ideer og krav lokalt og 
kommunalt. Understøttende faktorer har her bl.a. 
været et visions- og læringsgrundlag, der matcher 
skolens elevgrundlag samt en infrastruktur, der gør 
det muligt at udvikle praksis i professionelle 
læringsfællesskaber.   
I temaoplægget dykker vi ned i udvalgte 
indsatsområder, hvor der reflekteres over og lægges 
op til drøftelse af ledelsesmæssige nødvendigheder, 
dilemmaer og muligheder. 
 

V/ Karina Corneliussen, skoleleder og Joan Hellqvist 
Madsen, tidligere pædagogisk leder, Sølystskolen 
Silkeborg 

 
11) Sprogprøverne i praksis – med fokus på 

implementering 
I dette temaoplæg får du mulighed for at høre en 
skoleleder samt en sproglig vejleder udfolde deres 
erfaringer og udfordringer i forbindelse med arbejdet 
med og implementering af de obligatoriske 
sprogprøver i indeværende skoleår.  
Oplægget kommer blandt andet omkring 
organiseringen af ressourcer, omfang af 
forældreinddragelse, igangsatte didaktiske tiltag samt 
rådgivning og vejledning i denne sammenhæng. I 
indføres endvidere i Ole Rømer-skolens arbejde med 
at få skabt en systematik samt forankring af 
sprogprøverne i praksis.    
 

V/ Klaus Ødegaard Vig, indskolingsleder, og Lisbeth 
Hædersdal, sproglig vejleder, Ole Rømer-Skolen  

 
12) Lytteforståelse i fagundervisningen 
Lytteforståelse er en væsentlig og gennemgående 
færdighed i alle skolens fag. Alligevel er det de 
færreste elever, der er blevet undervist i, hvordan de 
kan bruge deres lyttefærdigheder mest konstruktivt 
til fx at forstå instruktioner, holde fokus på vigtig 
information i faglige oplæg eller lytte til andres 
synspunkter i gruppearbejde. I dette oplæg sætter jeg 
fokus på, at lytteforståelse er en færdighed, der kan og 
skal trænes på lige vilkår med at læse, skrive og tale. 
Jeg opstiller fem gode råd til, hvordan faglærerne kan 
inddrage lytteforståelse som et fast element i deres 
undervisning og støtte eleverne i at udvikle bedre 
strategier til at lytte og forstå i alle skolens fag.  
 

V/Charlotte Øhrstrøm ph.d., adjunkt i 
videreuddannelsen, Københavns Professionshøjskole 
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Oversigt over samtalesaloner 
 
 
Der er på konferencen mulighed for at deltage i en af følgende samtalesaloner:  
 
A:  Er ordblindevenlige læringsmiljøer også venlige over for elever med dansk som andetsprog? 
B:  Når vi som leder, underviser eller pædagog oplever ”Moments of panic” og konflikter i klasserummet 
C:  Prøver og de tosprogede elever – hvordan er det nu, det er? 
D:  Undervisning af nyankomne på hold eller i modtagelsesklasser – hvordan griber vi det an? 
E:  Nøglemedarbejdernes omsætning af data til handling  
F:  Inden vi smider forældremøder ud med badevandet 
G:  Normer og social kontrol i et hverdagsperspektiv 
H:  Hvad er det nye i Fælles Mål for dansk som andetsprog? 
I:  Hvordan kan vi organisere dansk som andetsprog – supplerende? 
J:  Historiefaget og det multikulturelle klasserum 
 
Samtalesalonerne præsenteres yderligere på konferencen. Tilmelding sker på konferencen.  


