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Evaluering af kapitel 7: Dansk som andetsprog 
 

Formålet med kapitlet er at evaluere skolens 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, lærer med linjefag i dansk som andetsprog, Rasmus Møllermark, lærer med linjefag 

i dansk og underviser i dansk om andetsprog, Pia Mosebo, afdelingsleder med ansvar for 

specialundervisning, herunder dansk som andetsprog, og Rikke Holst Vigilius, pædagogisk leder 

har i fællesskab evalueret området ”dansk som andetsprog” på Helsinge Realskole.  

Behandlingen af kapitlet falder i tre dele: 1) Opfølgning på målene fra sidste omgang af 

selvevaluering (2012 – 2015); 2) Beskrivelse af skolens indsats omkring elever med dansk som 

andetsprog; 3) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog. 

 

1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  

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

2 a) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kompetencer i forhold til undervisningen i 

dansk som andetsprog 

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

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

2 d) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager undervisning i dansk som 

andetsprog? 

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

3) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog 

På s. 5 er en opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog. 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  
 

Mål: De to dansk som andetsprogslærere er kendt af alle som skolens ressourcepersoner på 

området, og det er naturligt, at lærerne bruger dem.  

Opfølgning: Lærerne kender skolens ressourcepersoner. Der opleves dog ikke et stort behov hos 

lærerne for at bruge dem til yderligere samarbejde. 
 

Mål: Der er samarbejde mellem dansklæreren og dansk som andetsprogslærerne omkring den 

enkelte elevs udbytte af sprogstimuleringen. Mål og evaluering nedfældes på skrift. 

Opfølgning: Teamet kender målsætningen og evalueringen af den enkelte elev. 

Mål: Skolen kan tilbyde ekstra kurser – ud over den ene lektion om ugen – til elever med særlige 

behov 

Opfølgning: Skolen tilbyder ekstra kurser - opsamlingskurser efter behov. Typisk i slutningen af 

skoleåret.  
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2) Beskrivelse af skolens indsats omkring elever med dansk som 

andetsprog:  

2 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, hvor den ene har linjefag fra seminariet i dansk som andetsprog, den 

anden lærer har dansk som linjefag. Skolen prioriterer, at lærerne løbende opkvalificeres med 

relevante kurser. 

Skolen ser det som en styrke, at der er to lærere, der samarbejder som et team om området. Derfor 

har området fra skoleåret 2017/2018 fået et selvstændigt fagudvalg med fire møder om året af to 

timer, hvor også afdelingslederen af specialundervisning sidder med.  

 

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

andetsprog? 

Skolens elever med en ikke-dansktalende forælder på 0. – 7. årgang har fra skoleåret 2017/2018 

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. 

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 afdelingslederen for 

indskolingen og en gennemgående andetsprogslærer både i børnehaven og skolen sikrer, at skolen 

fortsætter, hvor børnehaven slap.  

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

Alle to-sprogede elever får undervisning på intensive kurser af 5 - 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.  
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2 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.  Denne evaluering deles med klasselæreren/dansklæreren 

og hjemmet.  

 

2 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, de nationale test i dansk på 2., 4. og 6. årgang 

samt nationale test i dansk som andetsprog på 5. og 7. årgang.  Her er det særligt områderne 

”sprogforståelse” og ”tekstforståelse”, der 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.   

I indskolingen er der desuden et tæt samarbejde mellem dansk som andetsprogslærerne og 

afdelingslederen.  

--- 
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3) Kvalitetsevaluering af skolens arbejde med dansk som andetsprog 

Evalueringstidspunkt: Perioden fra februar – marts 2018 

Evalueringsmetoder: Mette Eriksen, lærer med linjefag i dansk som andetsprog, Rasmus 

Møllermark, lærer med linjefag i dansk og underviser i dansk om andetsprog, Pia Mosebo, 

afdelingsleder med ansvar for specialundervisning, herunder dansk som andetsprog, og 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 tilfreds med den struktur og de procedurer, der er blevet opbygget 

på området inden for de seneste år. I den næste periode har vi derfor fokus på at fastholdelse af 

disse og opsætter derfor ikke nye mål.  

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2018-2021 

 

 

 

 


