
Informationsmøde vedrørende 
skoleindskrivning af tosprogede skolestartere 

19. november 2018



Dagsorden

• Velkommen v. leder ved Pædagogisk og Digital Udvikling/Rasmus 
Greve 

• Skoleindskrivning 2019/20 – herunder procedurer og 
statusbeskrivelse  

• PPR bistand i forbindelse med tosprogede elevers skolestart v. Jonna 
Nygaard, PPR

• Dialog i grupper om erfaringer og mulige forbedringer i forbindelse 
med overleveringssamtaler

• Fælles opsamling



Procedure for tosprogede skolestartere – skoleåret 19/20

• 14. dec. – daginstitutioner sender statusbeskrivelser til distriktsskolen

• jan 2019 – skolen inviterer til overleveringsmøde med 
daginstitutionen og vurderer elevens behov mhp. at kunne organisere 
undervisningen 

• Senest 11-02-2019 – skolen registrerer elevens behov i elevsystemet 
mhp. på ressourceudmelding i uge 8 – også børn der ønsker anden 
skole end distriktsskolen

• Maj – juni – skolen tager initiativ til opfølgning ift. elevens progression 
mhp. på at kunne tilrettelægge undervisningens indhold



Statusbeskrivelse og vejledning til denne

Findes på ”Noget at ha´det i” – såvel skema som vejledning:

https://www.nogetathavedeti.dk/tosprogedeelever

Hvilket skoledistrikt tilhører barnet? 

https://www.aalborg.dk/kontakt/find-vej

https://www.nogetathavedeti.dk/tosprogedeelever
https://www.aalborg.dk/kontakt/find-vej




Talepædagogisk bistand

•Særlig sprogindsats/indgribende bistand



• Opgaven for psykologerne i PPR er ” så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos 
børn med  særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde 
skolegangen”. Fokus er altså målrettet arbejde der sigter mod skolegangen.

• Tidspunktet for PPRs psykologer at møde kommende skolestartere er pt typisk 
kalenderåret før skolestart. Ny organisering skal medvirke til at fagpersoner fra PPR er 
gennemgående vedr. overgangen fra dagtilbud til skole

• Samarbejdsrum til afklaring af den rette hjælp – hvornår udredning og hvornår 
vejledningsforløb og hjælp ved overgange.

Skolestart



PPRs kerneopgave
• Kerneopgaven er, at bistå de pædagogiske miljøer til, sammen 

med børn og forældre, at udøve fællesskaber med størst mulig 
deltagelse og læring for alle.

PPRs kerneydelse
• Faglig vejledning til pædagogiske medarbejdere i 

daginstitutioner og skoler. Pædagogisk psykologisk 
specialviden, viden om vejledningsprocesser, der faciliterer
ændret pædagogisk praksis til gavn for børn/unge



Spørgsmål til drøftelse:

• Hvordan sikrer vi forældredeltagelse i forbindelse med overlevering og skolestart? Hvilke  
erfaringer har vi i den henseende?

• Hvordan sikrer vi, at også barnets dsa udvikling er i fokus til overleveringsmødet(jf
lovgivning)?    

• Hvordan vil vi tilgodese, at barnets status, sproglig set, bliver revurderet inden 
skolestart?

Et af formålene med statusbeskrivelsen og overleveringen (jf. vejledningen) er ”at skolen 
får et bedre udgangspunkt for at tilrettelægge den særlige sproglige indsats for barnet”.

• Hvordan sikrer vi, via statusbeskrivelsen og overleveringen, at skolen får et bedre 
udgangspunkt i forhold til at tilrettelægge undervisningen?

• Er der andre relevante emner, vi her ønsker at drøfte, når det gælder overleveringen?  


