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Evaluering af kerneområde 7: Dansk som andetsprog 
 

Formålet med evalueringen er at vise, hvordan skolen sikrer sin indsats omkring elever med dansk 
som andetsprog. De tosprogede elever skal tilegne sig færdigheder i at forstå og anvende talt og 
skrevet dansk.  

Mette Eriksen og Ceren Sen, begge lærere med linjefag i dansk og i dansk som andetsprog, Lene 
Okkerstrøm Rydahl, afdelingsleder, samt Rikke Holst Vigilius, pædagogisk leder har i fællesskab 
evalueret området ”dansk som andetsprog” på Helsinge Realskole.  

Behandlingen af kapitlet falder i to dele: 1) Beskrivelse af skolens indsats omkring elever med 
dansk som andetsprog og 2) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog. 

1) Beskrivelse af skolens indsats omkring elever med dansk som andetsprog:  

1 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kompetencer i forhold til undervisningen i 
dansk som andetsprog 

1 b) Hvordan identificerer skolen de elever, der har behov for undervisning i dansk som andetsprog 

1 c) Hvordan organiserer skolen sin undervisning i dansk som andetsprog 

1 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog? 

1 e) Hvordan sikrer skolen, at den givne undervisning tilgodeser elevens behov? 

2) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog 

På s. 4 er en opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog. 
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1) Beskrivelse af skolens indsats omkring elever med dansk som 
andetsprog:  

1 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kompetencer i forhold til 
undervisningen i dansk som andetsprog? 

Skolen prioriterer generelt, at undervisningen i fagene varetages af linjefagslærere. P.t. varetages 
undervisningen af to lærere, som begge har linjefag i både dansk og i dansk som andetsprog. 
Skolen prioriterer, at lærerne løbende opkvalificeres med relevante kurser. Således har begge lærere 
senest i foråret 2020 taget modulet ”Dansk som andetsprogsvejledning”, der indgår i Den 
pædagogiske diplomuddannelse ”Dansk som andetsprog”.  
 
1 b) Hvordan identificerer skolen de elever, der har behov for undervisning i dansk som 
andetsprog? 

Ved indmeldelse til skolen (og vuggestue/børnehave) skal forældrene angive om barnet er to-
sproget (børn, der i hjemmet hører to eller flere sprog) og om far eller mor har et andet modersmål 
end dansk.  

To-sprogede elever eller elever med en far eller mor med andet modersmål end dansk har på 0. – 7. 
årgang som udgangspunkt en plads på et ”dansk som andetsprogs-hold”. Det er kun muligt at melde 
sig fra undervisningen efter aftale med afdelingslederen for det pågældende trin og en formel 
skriftlig udmeldelse. Lærere kan dog også i samråd med DSA-vejlederne blive enige om, at en elev 
ikke mere har behov for undervinsing. Derefter vil forældrene blive orienteret. 

Skolen har åbnet sin egen børnehave i november 2016. Som en del af det skoleforberedende arbejde 
deltager en af skolens andetsprogslærere i brobygningen. Målet for arbejdet er: ”Børn fra hjem med 
dansk som andetsprog får det bedst mulige udgangspunkt for et vellykket indskolingsforløb”. 

Vha.  DSA-grupper i børnehaven og DSA-sprogscreening styrker vi de kommende elevers 
sprogfærdigheder allerede før skolestart. En grundig overlevering til skolen og en gennemgående 
andetsprogslærer både i børnehaven og skolen sikrer, at skolen fortsætter, hvor børnehaven slap. 
Der er desuden et tæt samarbejde mellem læsevejlederen i indskolingen og de to dansk som 
andetsprogslærere.   
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1 c) Hvordan organiserer skolen sin undervisning i dansk som andetsprog 

Alle to-sprogede elever får undervisning på intensive kurser af 4 - 6 ugers varighed to gange om 
året. Holdene er opdelt efter klassetrin. Nogle gange er der to klassetrin på samme hold. Lærerne 
kan beslutte, hvad der giver bedst mening for eleverne inden for de af skolen fastsatte rammer. 
Indhold på kurserne er overordnet læseforståelse og skriftlig fremstilling.  
 
1 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager undervisning i dansk 
som andetsprog? 

Skolen har ikke en praksis, hvor der bliver udarbejdet konkrete handleplaner for den enkelte elev. I 
stedet bliver der opsat læringsmål for det enkelte hold. Efter endt kursus evalueres den enkelte elevs 
fremskridt i forhold til målene skriftligt. Screeningsresultater og evaluering af udbytte af 
undervisningen lægges ind i elevens mappe på N-drevet. Evalueringen deles med 
klasselæreren/dansklæreren og hjemmet.  
 
1 e) Hvordan sikrer skolen, at den givne undervisning tilgodeser elevens behov? 

Skolen følger op på elevernes udvikling vha. evalueringer som sprogtest på 0. årgang, de 
standardiserede læseprøver op igennem skoleforløbet samt de nationale test i dansk. Resultaterne af 
testene giver en indikation på, hvor langt den enkelte tosprogede elev er nået i sin udvikling, og 
hvilke behov, eleven stadig har i forhold til det forventelige for årgangen.   
 
De to dansk som andetsprogs lærere sidder desuden i et selvstændigt fagudvalg for dansk som 
andetsprog med fire møder om året samt til sprogmøder med de to afdelingsledere, hvor elever og 
tiltag drøftes.   
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2) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog 

Evalueringstidspunkt: November/december 2020.  

Evalueringsmetoder: Mette Eriksen og Ceren Sen, begge lærere med linjefag i dansk og i dansk 
som andetsprog, Lene Okkerstrøm Rydahl, afdelingsleder, samt Rikke Holst Vigilius, pædagogisk 
leder har i fællesskab beskrevet skolens praksis på dansk som andet sprogs-området samt evalueret, 
om vores tilbud og procedurer er tilfredsstillende.   

Resultat af evaluering: Skolen er overordnet tilfreds med sit arbejde omkring dansk som 
andetsprog. Dog har vi følgende nye mål, der kunne optimere indsatsen yderligere: 

Mål 1: At arbejdet omkring denne gruppe elever i højere grad bliver et fælles ansvar hele vejen 
rundt: Klasselærer, faglærere, vejledere, ledelse og forældre.  

Handleplan: Der skal arbejdes med følgende tiltag: 1) Dansk som andetsprogslærerne vil i skoleåret 
2021/2022 iværksætte et pilotprojekt omkring en anderledes strukturering arbejdet. 2) Oplæg på et 
skolemøde for alle lærere i foråret 2021. 3) Udvidet skole/hjem-arbejde, hvor DSA-lærerne kan 
deltage i udvalgte samtaler.  

Mål 2: Dansk som andetsprogslærerne bliver i højere grad brugt som en ressource/vejledere af 
kollegerne. 

Handleplan: Tiltag: Mere samarbejde med skolens læsevejleder, fx ved at deltage på udvalgte 
dansk-fagudvalgsmøder og i vejledningssamtaler med dansklærerne om elever med dansk som 
andetsprog. 

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024. 
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