
Vejledning til statusbeskrivelse – overgang fra daginstitution til skole 
Der har i mange år været fokus på, at alle børn skal have en god overgang fra daginstitution 

til skole. 

 

For et barn, der er vokset op med flere kulturer og sprog, kan overgangen være en særlig 

udfordring. Sammenhæng og helhed i tosprogede børns overgang til skolen er vigtig for 

børnenes udbytte af skolen – fagligt som socialt. 

 

Det er af særlig stor betydning for mange tosprogede børns skolestart, at iagttagelser, viden og 

erfaringer om barnets sproglige udvikling, som er gjort i daginstitutionen og 

sprogstimuleringstilbud, videregives og udbygges. 

 

Under hensyntagen til tavshedspligten er udveksling af oplysninger mellem myndigheder, 

iflg. Forvaltningsloven § 31 tilladt, hvis disse har betydning for barnets udvikling og læring. 

 

Forældrene skal inddrages i overdragelsen af information om barnet, og regler for 

tavshedspligt m.v. skal overholdes. Forældre bør oplyses om, hvilken betydning oplysningerne 

kan have for barnets skolestart, og hvad disse anvendes til. Forældrene bør have mulighed for 

selv at tilføje oplysninger, og de skal vide præcist, hvilke oplysninger der videregives. 

Ved overgangen til folkeskolen har mange tosprogede børn fortsat brug for støtte i deres dansk 

som andetssproglige udvikling. Disse børn tilbydes undervisning i dansk som andetsprog efter 

Folkeskolelovens § 5, stk. 6 og 7 og § 30 a i lov om folkeskolen. Paragraffen er udmøntet i 

Bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 

samt i Forenklede Fælles mål for Dansk som andetsprog FFM-basis og FFM-supplerende dsa 

Ligeledes er skolens opgave at indtænke dansk som andetsprog i fagene, som det fremgår af 

det tværgående tema ”Sproglig udvikling” http://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-intro 

 

Aalborg Kommunes tilbud til tosprogede børn 
Ved tosprogede børn forstås børn, hvor begge forældre har et andet modersmål end dansk. 

Nordiske og grønlandske børn betragtes således også som tosprogede. 

https://emu.dk/grundskole/dansk/sproglig-udvikling


Tosprogede børn indskrives i skole i Aalborg Kommune ud fra følgende princip: ”Distriktets 

børn på distriktets skole”, medmindre barnet er vurderet til at være i målgruppen til et 

specialskoletilbud. 

For at give tosprogede børn den rette skolestart og sikre, at alle oplysninger om 

barnet videregives til skolen, udarbejder daginstitutionerne statusbeskrivelser for børn 

med integrationsmæssige behov, herunder dansk som andetsprog. 

Det er skoleledelsen, der vurderer barnets behov for dansk som andetsprogsstøtte samt støtte 

i DUS. Dette vil foregå i foråret med baggrund i overleveringssamtaler i forhold til det enkelte 

barn mellem daginstitution og skole, hvor statusbeskrivelserne og testresultaterne fra 5 års 

sprogvurderingerne vil blive inddraget som pædagogisk redskab. 

Det vurderes, om og i hvilket omfang barnet har behov for: 

• Basisundervisning med støtte sprogligt, socialt, identitetsmæssigt og kulturelt i DUS 

• Supplerende dansk som andetsprog 

 

Procedure for skoleindskrivning: 
15/12 indsender daginstitutionerne indsender statusbeskrivelsen på tosprogede børn med særlig 

dansk som andetsprogsbehov til distriktsskolerne/den skole, som forældrene ud fra princippet om fri 

skolevalg har valgt. Samtidig indsendes resultatet samt handleplan fra den 5-årige sprogvurdering. 

Hvis det senere viser sig, at barnet skal gå på en anden skole end distriktsskolen, sender 

distriktsskolen statusbeskrivelsen til denne. Efterfølgende indbyder skolerne daginstitutioner til 

overleveringsmøder med henblik på at overlevere viden om barnets sproglige og integrationsmæssige 

behov med det mål at give barnet det rette skoletilbud. 

Efterfølgende indbyder skolerne daginstitutioner til overleveringsmøder med henblik på at overlevere 

viden om barnets sproglige og integrationsmæssige behov med det mål at give barnet det rette 

skoletilbud. 

 

Statusbeskrivelse 
Statusbeskrivelse er udarbejdet af pædagogiske konsulenter fra Skoleforvaltningen i 

samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Beskrivelsen skal anvendes i 

forbindelse med barnets skolestart, med det formål at sikre, at daginstitutionens viden om 

barnets potentialer og kompetencer kommer til at danne grundlag for skolens videre arbejde 



med barnet. 

 

Formål med statusbeskrivelsen: 
• at sikre, at den viden daginstitutionen har om det enkelte barns samlede sproglige 

kompetencer samt sociale/trivselsmæssige udvikling følger barnet ind i skolen  

• at barnets mestring i forskellige sproglige sammenhænge bliver udgangspunkt for 

barnets læring i skolen 

• at skolen får et bedre udgangspunkt for at tilrettelægge den særlige indsats for barnet 

• at forældrene får indsigt i deres barns sproglige forudsætninger ved skolestart. 

 

Kommentar til de enkelte punkter i statusbeskrivelsen 

Beskrivelsen er inddelt i en række delelementer med afkrydsning. Som støtte til afkrydsningen 

er der under hvert delelement en række beskrivelser, der bruges som støtte. 

Samlet vurdering af barnets sproglige kompetencer 

Her ønskes en samlet vurdering af barnets sproglige kompetencer på modersmålet og dansk. 

Der må inddrages såvel barnets formelle færdigheder som barnets kommunikative strategier. 

Der ses både på barnets sprogforståelse og produktive sprog. Vær særlig opmærksom på, hvad 

barnet er nysgerrig på, og er på vej til at kunne. 

Samlet vurdering af barnets sociale/kulturelle kompetence 

Her ønskes bl.a. en beskrivelse af barnets følelsesmæssige og identitetsmæssige udvikling, 

samt kontaktform, relationer og samspil med de øvrige børn. Desuden barnets bevidsthed om 

kulturelle forskelle og ligheder. 

 

Opmærksomhedspunkter for børnehaver 
I forbindelse med et tosproget barns skolestart er det vigtigt at være opmærksom på følgende: 

Er man i tvivl om eventuel skolestart, så kan det at være ”tosproget” aldrig alene være 

årsag til skoleudsættelse. 

• Det er skoleledelsen på den modtagende skole, der på baggrund af daginstitutionens 

oplysninger, vurderer barnets behov for dansk som andetsprogsindsats i skolen 

• Det er vigtigt med fælles forståelse og tæt dialog med barnets forældre inden skolestart 

• Der skal udarbejdes ”Statusbeskrivelser” på alle tosprogede børn med dsa-sproglige 

udfordringer. 

• Når I vurderer barnets sproglige kompetencer og potentialer, vær opmærksom på, hvad barnet er 

”på vej til at lære” 



• Der skal udarbejdes en 5 års sprogvurdering på alle børn med dsa-sproglige udfordringer– herunder 

en handleplan, der anvendes i overleveringssamtalen med barnets kommende skole. 

Sprogvurdering samt handleplan vedlægges statusbeskrivelsen. 

• Det vigtigt at indstille til skoleudredning i PPR, hvis dette findes nødvendigt. Frist for indsendelse af 

indstilling til PPR er august året før skolestart. 

• Det tosprogede barns eventuelle behov for dansk sprogstøtte fra Sprog & Integration, skal søges 

senest juni året inden skolestart, herefter vil det ikke være muligt at søge indsats - medmindre 

barnet er ankommet sent. 

 

Opmærksomhedspunkter for skoler / DUS 
Følgende opmærksomhedspunkter skal medtænkes, når skolen skal vurdere barnets behov 

for dansk som andetsprog og integrationsstøtte i såvel undervisning som DUS: Følgende 

opmærksomhedspunkter skal medtænkes, når skolen skal vurdere barnets behov for dansk 

som andetsprog og integrationsstøtte i såvel undervisning som DUS: 

At vurdere tosprogede børns danske sprog er ikke nogen nem opgave. Det kræver andre 

redskaber og andre tilgange, end dem vi er vant til at bruge, når vi vurderer danske børns 

sprog. 

Andetsprogstilegnelsen bør først og fremmest ses som en proces, hvor barnet til stadighed 

danner og afprøver hypoteser om, hvordan sproget fungerer og hænger sammen. Afvigelser i 

forhold til målsproget (det ”korrekte” dansk) er tegn på, hvor barnet er i denne udviklingsproces 

– altså hvad der lige nu karakteriserer barnets mellemsprog / intersprog. Undervejs i tilegnelsen 

af et nyt sprog, vil barnet ofte komme ud for at mangle et ord, en vending eller et udtryk for en 

sproghandling. For at komme videre kan barnet prøve at formulere sig på en anden måde, dvs. 

anvende en kommunikationsstrategi. 

 

Barnets andetsprogsudvikling 

• Et barn, der tilbydes basisundervisning, kendetegnes ved at have begrænset ordforråd, 

begrænset sprogforståelse og begrænset sprogbrug på dansk. Vurderes det, at barnet 

har et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog, dvs. mere end få ugentlige 

timer, henvises barnet til basisundervisning. Yderligere bør det vurderes i hvilket 

omfang, barnet har brug for dansk som andet sprogs støtte i andre sammenhænge 

eksempelvis i DUS. Der bør endvidere overvejes, om barnet har brug for støtte på 



modersmålet via en tosproget medarbejder. 

• Et barn, der tilbydes en tokulturel klasse, kendetegnes ved at have et begrænset eller 

usikkert ordforråd, en usikker sprogforståelse og en usikker sprogbrug på dansk samt 

en god sprogforståelse på modersmålet. Barnet kan profitere af modersmålsbaseret 

støtte i sin sprogtilegnelse, personlige og sociale udvikling. Ligeledes gives barnet 

supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Hvis det ikke er muligt at oprette en 

tokulturel klasse, bør barnet gives basisundervisning. En tokulturel klasse er en 

almindelig klasse, hvor der yderligere tilknyttes en tosproget medarbejder. På samme 

måde tilknyttes en tosproget medarbejder i Dussen. Her er mulighed for 

kombinationsstilling. 

• Et barn, der tilbydes en almindelig klasse med supplerende dansk som andetsprog, 

kendetegnes ved at have sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens 

undervisning, men som alligevel har behov for undervisning i dansk som andetsprog, jf. 

formålet med faget. 

Hvor barnet i statusbeskrivelsen vurderes ”rimelig”, når det gælder ordforråd, 

sprogforståelse og sprogbrug, gives barnet som hovedregel supplerende dansk som 

andetsprog. Ligeledes tilbydes ekstra sproglig støtte i understøttende undervisning, ved 

lektiehjælp og i DUS-sammenhæng. 

Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen indgår i de øvrige fags 

færdigheds- og vidensmål under det tværgående emne sproglig udvikling. 

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og 

under hensyntagen til de tværgående emner. 

 

Barnets udvikling af sociale kompetencer 

Den sociale kompetence skal være knyttet til et anerkendende fællesskab, hvor det 

enkelte barns deltagelse og mening har en betydning, men også et fællesskab, hvor det 

enkelte barn indimellem må indgå kompromisser i forhold til andre børn og voksne. 

Børnene skal via fællesskabet og aktiv deltagelse i såvel undervisning, DUS’ens som 

hjemmets hverdag afprøve sig selv i forhold til disse forskellige domæner. 

Barnets evne til at indgå i et socialt fællesskab forudsætter kompetencer, når det gælder 



leg, evne til at knytte venskaber, konfliktløsning, empati m.v. 

 

Barnets identitetsdannelse og –udvikling 

Barnets opvækstbetingelser præges ofte af, at det dels vokser op i en familie med en ”vi 

kultur", dels gennem samfundet/skolen socialiseres i en "jeg kultur". Derfor kan barnet 

opleve at skulle tilpasse sig det spændingsfelt, der er mellem den danske kultur, 

(majoritetskulturen) og barnets/familiens etniske kultur (minoritetskulturen), hvilket 

påvirker barnets identitetsdannelse. 

Samtidig præges barnet i sin identitetsdannelse, når det gælder religion/tro, 

kønsidentitet, traditioner, opdragelsesnormer, specifikke særpræg fra barnets/familiens 

oprindelsesland m.m. 


